
Beste leden en ouders van leden,

De regering hee� de Corona maatregelen verscherpt.
Wij begrijpen allemaal dat dit hoog nodig is.
We hebben het advies van de KNLTB afgewacht en grotendeels gevolgd.
Onderstaand de belangrijkste regels en besluiten.

Publiek is niet meer toegestaan 1.
Sportkan�nes moeten sluiten2.
Kleedkamers en toile�en mogen open blijven.3.

Douchen mag, hoewel we aanraden het park zo snel mogelijk te verlaten.a.
1 persoon tegelijk douchen.b.
bij meer personen in de kleedkamer 1½ meter afstand verplicht.c.
Iedere keer na douchen: vloer schoonmaken.d.

Na afloop van het spelen verlaat je de sportaccommoda�e zo snel mogelijk 4.
eigen eten en drinken meenemen mag voor tijdens en tussen de wedstrijden.
  bovenstaande regel hee� prioriteit.

a.

Compe��e.5.
Na afloop van de laatste wedstrijd verlaat iedereen zo snel mogelijk het park. a.
We adviseren je voor je eigen eten en drinken te zorgen voor �jdens en tussen de 
wedstrijden.

b.

Meer dan 4 spelers mag.c.
Vervoer uitwedstrijd: bij meer mensen in de auto ouder dan 12 adviseren we een 
mondkapje.

d.

Voor jeugdteams t/m 17 jaar geldt dat jeugdcoördinatoren, wedstrijdplanners en ouders 
die moeten rijden naar uitwedstrijden onderdeel uit maken van het begeleidende team. 
Dat is toegestaan. Toeschouwers, zoals opa en oma, broertjes en zusjes zijn niet 
toegestaan.
Bij thuiswedstrijden zijn alleen jeugdcoördinatoren en wedstrijdplanners toegestaan.

e.

Corona Coördinator.
Iedere ac�viteit hee� eigen begeleiding, die kunnen al�jd contact opnemen met 
Kees Daamen  (06 3755 7958) voor de senioren of met Monique Roelands  (06 2110 6663) voor 
de jeugd.

6.

Trainen gaat door.7.
Ouders niet toegestaan.a.

Vrij spelen mag.8.
Cross 16 gaat door.9.
A�angen via het a�angbord .10.
De hussel gaat door.11.
Bardiensten worden de komende 3 weken afgezegd, poetsdiensten gaan door, zij 
worden voorzien van een to-do list. 

12.

We gaan via het AVG een QR-code aanvragen waarmee je jezelf eenvoudig kunt 
registreren.

13.

De Friday Cocktail wordt dit jaar niet georganiseerd.14.



We zijn nog steeds blij dat we in huidige omstandigheden kunnen tennissen. 
Draag jullie steentje daaraan bij!
Als er buiten bovenstaande nog vragen kun je op de KNLTB site kijken naar antwoorden op 
veelgestelde vragen en natuurlijk kun je al�jd bij ons terecht.

Namens het bestuur
Kees Daamen

https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/

