Start nieuwe seizoen 2021 LTV Laatjes Kaai.
Aan de (jeugd) leden en ouders jeugdleden van LTV Laatjes Kaai.
Het kabinet heeft vorige week maandagavond aangekondigd dat enkele aanpassingen in het corona
beleid mogelijk zijn t/m dinsdag 30 maart. Op dinsdag 23 maart maakt het kabinet de balans op en
wordt bekend hoe het verder gaat in de periode na 30 maart.
Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met
maximaal 4 mensen sporten. Voorwaarde is wel dat spelers van 27 jaar en ouder 1.5 meter afstand
van elkaar houden. Voor jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar was sporten bij
sportaccommodaties al toegestaan, zonder maximale groepsgrootte en zonder 1.5 meter afstand te
houden.
Wat betekent dit voor tennis bij LTV Laatjes Kaai.
Volgende week maandag 22 maart worden de banen vrij gegeven om te gaan tennissen.
Met man en macht worden op dit moment de laatste zaken in orde gemaakt zodat er volgende week
getennist kan gaan worden op de banen. (lessen en vrijspelen). Verder:
1) Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen spelen en trainen in groter
groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand
te houden. 27 jaar en ouder wel de 1,5 mtr proberen aan te houden. Max 4 personen per
tennisbaan.
2) Er worden geen (officiële) wedstrijden zoals competities en toernooien gespeeld.
Seniorencompetitie voorjaar 2021 is uitgesteld naar begin mei.
We houden jullie hiervan op de hoogte
Tenniskidscompetitie rood staat gepland voor start eind april en de jeugd groene competitie
voor begin mei. We houden jullie hiervan op de hoogte.
3) Publiek is helaas nog steeds niet toegestaan.
4) Sportkantine, kleedkamers en douches zijn dicht. Terras blijft gesloten. Corona maatregelen
zoals deze al waren blijven voorlopig gelden totdat we meer weten en horen vanuit Den Haag.
5) De avondklok geldt van 21.00 tot 4.30 uur. Let erop dat je dus tijdig weggaat.
6) Nog steeds verplicht en om zo het aantal mensen op het park te beperken is het reserveren
van een baan via de KNLTB app. Zoals ook in 2020 is gedaan. App is te downloaden vanuit de
app store. Problemen met installeren ? Even een mail naar het secretariaat dan helpen we je
hiermee.
Inmiddels ook afgesproken binnen het bestuur dat begin april de contributie facturen de deur zullen
uitgaan. Deze is uiteraard voorwaardelijk voor de continuïteit van onze club. Immers de kosten van
de club blijven ook doorgaan. Wij vragen jullie begrip daarvoor en rekenen op jullie tijdige betaling
van de contributie. Lukt dit niet of wil je bijvoorbeeld betalen in termijnen neem dan contact op met
de penningmeester.
Verdere info vanuit de KNLTB via:
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/verenigingen/veelgestelde-vragen/
Veel tennisplezier, blijf gezond en houdt u aan de regels !!
Namens het bestuur van LTV Laatjes Kaai.

