REGLEMENT VLTC TENNISSEN VANAF 29 APRIL 2020

Beste ouders en jeugdleden van de VLTC,
Zoals voor aangekondigd via de lesgroepen apps, zijn we heel erg blij dat we de lessen
weer kunnen gaan hervatten. Dit willen we doen vanaf 4 mei 2020.
Om te kunnen sporten, moeten we ons houden aan de protocollen/richtlijnen van de
KNLTB en de richtlijn die door de gemeente is opgesteld. De afspraken die we in deze
mail op een rijtje zetten zijn gebaseerd op bovengenoemde richtlijnen en ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeente.
Voor alle trainingen op het complex van de VLTC gelden de volgende richtlijnen 1:


















De richtlijnen zoals opgesteld door de overheid, gelden ook op het 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.
Vermijd het aanraken van je gezicht.
Schud geen handen, geen high fives en boksen.
Bij de banen is desinfecterende gel aanwezig.
Het park is alleen open en toegankelijk tijdens de lestijden van de jeugd. De
trainer heeft de sleutel van de toegangshekken. Hij zorgt voor openen en sluiten
van de banen. Na afloop van de laatste les worden de banen weer afgesloten
door de trainer en is het complex gesloten voor iedereen.
Het park is alleen toegankelijk voor jeugdleden, de tennisleraren en mensen die
hun vrijwilligerswerk doen (alleen baanonderhoud, parkonderhoud en
schoonmaak).
Het clubhuis blijft gesloten, ook de toiletten. Voor echte noodgevallen heeft de
tennisleraar de mogelijkheid om het clubhuis in te gaan, voor bijvoorbeeld de
EHBO-doos.
De trainingen zullen weer starten op maandag 4 mei voor leden t/m 18 jaar, in
dezelfde groepen en op dezelfde tijden als jullie gewend zijn.
Kinderen t/m 12 jaar en van 13-18 jaar trainen gescheiden. Voor die groepen
waarin kinderen zitten die in beide leeftijdscategorieën vallen, hanteert de trainer
de richtlijnen voor groepen met kinderen >13 jaar.
Er vindt geen fysiek contact plaats tussen spelers onderling, ook niet tussen
kinderen t/m 12 jaar. Voor kinderen t/m 12 jaar geldt de 1,5 meter regel niet.
Kinderen van 13 t/m 18 jaar houden 1,5 meter afstand.

Deze kunnen strenger zijn of enigszins afwijken van wat op de KNLTB-poster is
aangegeven. We denken op deze manier zo goed mogelijk op ons eigen complex veilig
en met plezier te kunnen gaan tennissen.
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Kinderen komen liefst zelfstandig naar de baan.
Voor de jongere kinderen die nog niet zelf naar de baan kunnen komen, vragen
we de ouders een ‘Kiss&Ride’ systeem te hanteren. Aanrijden vanuit de richting
van het voetbalveld. Niet de parkeerplaats oprijden maar ter hoogte van de
parkeerplaats uw kind afzetten. Wegrijden door te rijden richting Sinderense weg
(dus niet keren). Voor ophalen geldt dezelfde systematiek. Ouders gaan niet mee
tot aan de baan.
Zorg ervoor dat je, voordat je naar de tennisles komt, naar de WC bent geweest
en dat je goed je handen hebt gewassen. De kantine en de kleedkamers zijn
gesloten (en daarmee ook de wc’s).
Neem je eigen racket mee. Zorg ook dat je een flesje water bij je hebt, zodat je
niet uit de kraan hoeft te drinken
Kom zoveel mogelijk precies op tijd, maximaal 5 minuten te vroeg om drukte
tijdens de leswissel te vermijden.
De looproute op het park is als volgt: bij het beginnen van je les loop je
rechtstreeks naar de toegangsdeur van baan 2 en 3. Luister naar de aanwijzing
van de trainer voor hoe je je op het veld verzamelt. Bij het einde van de les loop je
via de toegangspoort van baan 4 en 5 het veld af. Mocht je een ‘tegenligger’
tegen komen loop dan uiterst rechts op het looppad.
De lessen zullen 5 minuten eerder stoppen om drukte tijdens de leswissel te
vermijden.
De tennisleraar zal 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.
De tennisleraar is tijdens de lessen de Corona-verantwoordelijke. Dit betekent dat
je aanwijzingen van hem moet opvolgen en dat hij de ouders en kinderen
aanspreekt als hij ziet dat de richtlijnen niet worden nageleefd.
Na de les ga je direct naar huis. Douchen doe je thuis.
Vrij tennissen is tot nadere berichtgeving NIET mogelijk.
Er is binnen de vereniging een tweetal Corona-contactpersonen. Voor zaken
rondom het complex, de kantine etc. is dat Jessy Caspers (06-50446020). Voor
zaken betreffende de jeugd is dat Miriam Idema (06-44682635).

Al deze richtlijnen zijn natuurlijk wennen voor iedereen. Maar als we zorgen dat we er ons
allemaal aan houden, kunnen wij ervoor zorgen dat we met z’n allen veilig en met plezier
kunnen sporten. Een beroep op jullie als ouders om deze richtlijnen te bespreken met je
kind. Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail, dan
kan je de jeugdcommissie mailen via jeugd@vltc.eu of bellen met de Corona
contactpersonen.

