Plan van aanpak Goorse Tennisclub
Goor 12 mei 2020
Inleiding
In dit plan van aanpak beschrijft het bestuur van de Goorse Tennisclub de manier waarop we komende
woensdag 13 mei op een verantwoorde manier de senioren van onze club weer tennisles willen gaan
geven en het vrij spelen willen gaan oppakken. Dit is een uitbreiding van het plan dat we jullie
presenteerden toen de lessen van de jeugd en het vrij spelen voor de jeugd weer hervat konden
worden. Aan de basis van dit plan van aanpak ligt het landelijke ‘Protocol verantwoord sporten’ een
coproductie van de vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF en de ‘Aanvullende richtlijnen tennis
en padel’ van de KNLTB.
Tennisles jeugd en senioren
De aanwezige trainer, die tevens als toezichthouder zal fungeren tijdens de lessen, krijgt vooraf door het
bestuur instructies over de afspraken in het protocol en het plan van aanpak en heeft deze van tevoren
ook ingezien.
Hieronder borgen we de afspraken rondom hygiëne, routing, planning van de lessen en vrij spelen.
Hygiëne
• Bij aankomst op het tennispark wassen de lessers en de trainer één voor één bij de buitenkraan hun
handen met door ons aangeboden zeep en papieren handdoekjes;
• De kantine is gesloten;
• Er zijn beschermingsmiddelen aanwezig, die door de trainer gebruikt kunnen worden in geval
van calamiteiten of blessures;
• De sanitaire voorzieningen zijn gesloten, wij vragen de lessers en de trainer van tevoren
naar het toilet te gaan;
• Voor de trainer is er een desinfecterende handgel aanwezig die voor en na de training
gebruikt moet worden.
Organisatie & route
• Het tennispark kent één in- en uitgang.
• De tennisleraar Jelle Stoker zal 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn en de
ingang openen;
• Lessers zijn 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig;
• Ouders zetten hun kinderen af aan de Diepenheimseweg en blijven daarbij in de auto;
• Ouders mogen beslist niet op het park komen;
• Jeugd die zelfstandig met de fiets komen kunnen de fietsen in het fietsenrek plaatsen;
• De trainer is verantwoordelijk voor het naleven van de veiligheidsregels en fungeert dus als
toezichthouder;
• Baan 3 en 4 worden voornamelijk gebruikt voor trainingsdoeleinden;
• De trainingsmuur mag nog niet worden gebruikt;
• Na afloop van de training wast iedereen één voor één zijn handen volgens de richtlijnen, de
Lessers verlaten via de achterkant van het clubhuis het park;

• Na afloop van de eerst training wachten de lessers die als tweede (en eventuele volgende) groep
komen netjes op het terras, totdat de trainer ze op de baan roept, zodat de eerste groep en de tweede
groep elkaar niet fysiek hoeven te passeren;
• Nadat iedereen het park heeft verlaten (controle door trainer) sluit de trainer/ toezichthouder de
poorten van het tennispark. Middels de ClubApp kan er gecontroleerd worden of er nog mensen komen
tennissen.
Vrij spelen jeugd en senioren
Een ouder treedt op als toezichthouder bij jeugd en draagt zorg voor het openen en sluiten van het hek.
Het is als toezichthouder niet toegestaan om deel te nemen aan het spel.
In de leeftijdscategorie 13 t/m 100 jaar mag i.v.m. de 1,5 meter afstand-regel voorlopig alleen enkelspel
gespeeld worden.
Vrij spelen is toegestaan op alle dagen tussen 8.30 uur en 22.30 uur mits daarvoor een baan is
gereserveerd via de ClubApp om zoveel mogelijk te voorkomen dat er meerdere personen elkaar
kunnen treffen op het park.
Tips om rekening mee te houden:
• Als je niet hebt gereserveerd ben je in overtreding (volgens de noodverordening);
• Maak een whatsapp groep aan met elkaar zodat je makkelijk kunt afspreken wie er zin heeft
om te tennissen;
• Kom niet eerder dan 5 minuten op de door jouw gereserveerd tijdstip en baan;
• Ga ook op die baan staan die je hebt gereserveerd;
• Als je bent uitgespeeld verlaat je de club zo snel mogelijk (na het handen wassen, geef
elkaar de ruimte);
• En misschien wel de belangrijkste: gebruik je gezond verstand, we leven nu in die 1,5m
samenleving en we zullen het met elkaar moeten doen!
Hygiëne
• Bij aankomst op het tennispark wassen de tennissers (en bij kinderen de toezichthoudende ouder) één
voor één bij de buitenkraan hun handen met door ons aangeboden zeep en papieren handdoekjes;
• De kantine is gesloten;
• De sanitaire voorzieningen zijn gesloten, wij vragen de tennissers (en bij kinderen de
toezichthoudende ouder) van tevoren naar het toilet te gaan;
Communicatie
• Wij zullen alle leden op de hoogte brengen middels een bericht en dit protocol.
• De trainer zal door het bestuur op de hoogte worden gebracht van de afspraken;
• Bij de ingangen van het park en bij de handen wasplek worden de hygiëneregels en richtlijnen van de
KNLTB opgehangen.

