Reglement TC Zuid in Corona tijd:
Vanaf woensdag 29 april gaat ons park voorzichtig aan weer open voor het tennis.
We hebben ons daarbij te houden aan de landelijk en gemeentelijk opgestelde richtlijnen en
maatregelen. Dit vinden we ook belangrijk, want alleen samen krijgen we corona er onder en kunnen
we onze sport weer oppakken.
Hieronder informatie waar alle leden van TC Zuid zich aan dienen te houden, totdat anders
gecommuniceerd wordt vanuit het bestuur. Dit klinkt misschien wat streng, maar anders kunnen wij
niet starten met het hervatten van tennissen op ons park.
Vanaf woensdag 29 april mag jeugd (tot en met 18 jaar) weer tennissen.
Dit betekent dat we vanaf die dag beginnen om de tennislessen voor de jeugdleden weer te
hervatten.
We zouden graag ook direct het vrijspelen vrij geven voor de jeugd, maar dit kost ons helaas wat
meer uitwerking en geregel om aan de voorgeschreven protocollen te voldoen. We hopen daar op
korte termijn goed nieuws over te kunnen berichten
Algemeen:
Alle richtlijnen die door de overheid zijn gesteld, gelden ook op ons park.
Blijf thuis als jij of iemand uit je huishouden de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 graden), verlies van reuk / smaak. Blijf thuis als er
iemand uit je huishouden corona heeft. Hoest en nies in je elleboog.
Bij de ingang van het clubhuis en het heren en dames toilet zorgen wij dat er desinfecterende
middelen beschikbaar zijn. Gebruik dit om deurklinken, toiletten en kranen schoon te maken na
gebruik!
Onderhoud en schoonmaak werkzaamheden worden in de ochtend verricht, zodat zij rustig hun taak
kunnen uitvoeren zonder te veel mensen op het park. Het bestuur communiceert met de drie
onderhoudsploegen dat zij niet tegelijk actief zijn op het park.
Ga voordat je naar TC Zuid gaat thuis naar de wc en was je handen. Neem je eigen racket mee. Zorg
ook dat je een flesje water bij je hebt, zodat je niet uit de kraan hoeft te drinken.
Het park:
Het park is alleen open en toegankelijk als de toegangspoort open is. De tennisleraren openen de
poort bij aankomst en sluiten de poot na hun laatste tennisles.
Het park is alleen toegankelijk voor jeugdleden, de tennisleraren en mensen die hun vrijwilligerswerk
doen (alleen baanonderhoud, parkonderhoud en schoonmaak). Ouders brengen hun kinderen tot
aan de toegangspoort en gaan niet mee tot aan de baan. We vragen ouders in een soort kiss&ride rij
aan de weg bij onze toegangspoort de kinderen af te zetten en op te halen.
Op het park hebben we looppaden aangebracht, zodat er een logische route is en mensen gepaste
afstand kunnen houden van elkaar. Houd je hier alsjeblieft aan!
Het clubhuis blijft helaas gesloten, ook de toiletten. Voor echte noodgevallen heeft de tennisleraar
de mogelijkheid om het clubhuis in te gaan, voor bijvoorbeeld de ehbo doos of het toilet.
Tennisles:
De lesdagen en lestijden blijven zoals die in februari 2020 al waren ingedeeld. Met de toevoeging dat
de lessen 5 minuten eerder stoppen. Dit omdat wij verplicht zijn kinderen zo min mogelijk elkaar

tegen te laten komen. We willen iedereen vragen op tijd te komen voor de les, maar niet te vroeg. De
tennislessen vinden plaats op baan 1 en 2 en op baan 6 en 7. Kom je voor aanvang van de les, dan ga
je de baan op via de lange zijde bij baan 1 of baan 6 (dus de lage kant van het hekwerk). Is je les
afgelopen, dan verlaat je de baan aan de korte zijde van baan 1 of baan 6 (dus de hoge kant van het
hekwerk). De toegangspoortjes tot de baan worden door de leraren open gezet bij de eerste les en
weer dicht gedaan na de laatste les. Kinderen hoeven dus niet aan de toeganspoortjes te komen.
Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij ten alle tijden, dus ook tijdens de les, de anderhalve
meter regel in acht moeten nemen. Houdt dus afstand tot elkaar! De tennisleraren zien hier ook op
toe.
De tennisleraren zullen alle verplichte beschermende- en voorzorgsmaatregelen treffen tijdens de
lessen die de KNLTB en de gemeente ons hebben voorgeschreven. Deze zijn ook te vinden op de site
van de KNLTB (https://corona.knltb.nl/media/ny5bdh1u/knltb-infograpic-a2posters.pdf?ts=637234131752100000)
De tennisleraren zijn gedurende de periode van de corona maatregelen onze coronaverantwoordelijken. Dit betekent dat je aanwijzingen van hen moet opvolgen en zij de jeugd en
ouders ook aanspreken als zij zien dat richtlijnen en maatregelen niet nageleefd worden.
Na de les direct weer naar huis en douchen doe je ook thuis.
Sportieve groet,
Het bestuur van TC Zuid en de tennisleraren van Tennis Solution

