Morgen, vrijdag 14 mei mag iedereen weer de tennisbaan op!
(onder bepaalde voorwaarden)
Fijn dat wij weer een balletje mogen slaan op ons mooie tennispark.
Het plan dat bij onze gemeente is ingediend om het tennispark te mogen heropenen is
goedgekeurd en dat is goed nieuws. In dit plan zijn richtlijnen meegenomen waaraan wij ons
moeten houden om weer gebruik te mogen maken van de banen. Via deze weg vragen wij
iedereen zich ook aan deze regels te houden om boetes op persoonlijk niveau (€ 400,--) maar
ook voor de vereniging (€ 4.000,-- euro) te voorkomen.
De gedragsregels en richtlijnen zullen wij in dit bericht met jullie delen, zodat jullie op de
hoogte zijn van wat van ons verwacht wordt. Het klinkt allemaal heel zwaar maar uiteraard is
dit alles in ons eigen belang, want uiteraard willen wij allemaal dat iedereen gezond blijft en
daar doen we het dan uiteindelijk ook voor. Hieronder volgt de opsomming van de richtlijnen
en gedragsregels en als bijlage sturen wij jullie nog een keer de KNLTB versie toe, die wij ook
op het park zullen ophangen. Met vragen hierover kunnen jullie terecht bij het bestuur via het
mailadres: bestuur@tvdinteloord.nl. Wij wensen jullie allen weer heel veel tennisplezier toe
en zien jullie graag op de tennisbaan!

•

Leden zijn verplicht om vooraf thuis via de KNLTB clubapp een baan te reserveren. We
mogen alleen spelers tot het park toelaten die vooraf geregistreerd zijn. Maximaal 10
minuten voor je speeltijd bij het tennispark aanwezig zijn en na het spelen weer direct
het park verlaten. Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld stond, kan er hulp
gevraagd worden om deze app op de telefoon of de computer te installeren. Stuur
hiervoor een mailtje naar bestuur@tvdinteloord.nl.

•

Volwassenen van 19 jaar en ouder mogen alleen 1 op 1 vrij spelen; zonder
toezichthouder. * Uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel) is alleen mogelijk met
personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen.

•

Jeugd 13 t/m 18 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; maximaal
4 spelers per tennisbaan.

•

Jeugd t/m 12 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; geen
maximaal aantal spelers per baan.

•

De tennismuur is toegankelijk voor maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 jaar en
ouder. De jeugd onder 12 kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van de
muur.

•

Op een minibaantje wordt met maximaal 2 personen in de leeftijd van 13 jaar en ouder
tegelijk gespeeld. De jeugd onder 12 kan met meerdere personen tegelijk gebruik
maken van een minibaantje.

Veilig de baan op
-

Vanaf 13 jaar, houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar.
De vereniging is alleen open voor vrij spelen (mits er van te voren een baan is
gereserveerd) en trainingen met de tennisleraar.
De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.
Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan
gereserveerd hebben en/of training hebben.
Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de
tennisles van hun kinderen.
Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje).
Geef geen high fives.
Wissel van baanhelft met de klok mee.
Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.
Het organiseren van interne wedstrijden ( niet club overstijgend) op de vereniging
is mogelijk. Met inachtneming van de algemeen geldende regels en aansluitend
op de overige richtlijnen, dus alleen enkelspel.
Ga na het spelen direct naar huis.

Voor alles geldt; gezond verstand gebruiken staat voorop · Blijf thuis als je de
volgende symptomen hebt; neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts ·
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur klachten vrij is mag je weer gaan sporten · Blijf thuis als
iemand in je huishouden positief is getest op COVID-19, 14 dagen tot na het laatste
contact met deze persoon · Houd 1.5 meter afstand op het gehele park, dit geldt
niet voor kinderen t/m 12 jaar · Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren
zakdoekjes · Ga voor je vertrekt thuis naar het toilet · Was voor je training thuis je
handen met zeep, minimaal 20 seconden · Desinfecteer je handen voor en na je
tennisactiviteit · Schud geen handen · Kom niet eerder dan 5 minuten voor je
sportactiviteit naar het tennispark en ga direct naar huis · Breng je eigen
tennisracket mee en geef dit niet aan anderen · Breng voor het vrij spelen je eigen
ballen mee, markeer deze zodat je er zeker van bent dat je alleen je eigen ballen
opraapt · Komt er een bal over van de andere baan dan rol je die terug met je racket
· Er zijn geen ouders of toeschouwers toegestaan op het park· De kinderen die niet
zelfstandig naar de baan kunnen komen, worden afgezet bij de toegangspoort
(eventueel parkeren in de parkeervakken) en worden hier ook weer opgehaald ·
De kinderen die zelfstandig komen, gaan naar binnen via poort en zetten de fiets
in de rekken

