Beste leden,
Naar aanleiding van de extra maatregelen om covid19 terug te dringen is vanaf
dinsdagavond 29 september na 18.00 uur baan 7 voor onbepaalde tijd gesloten.
Daar komt per 14 oktober bij:

vanaf 22.00 uur mogen de kleedkamers en douches niet meer gebruikt
worden.

dat de KNLTB Competitie 2020 per direct is beëindigd zowel voor de jeugd
als de senioren.

er mag wel gedubbeld worden met aandacht voor onderstaande regels en de
basisregels.
Dubbelen bij tennis en padel kan, mits er bewust altijd 1.5 meter afstand wordt gehouden op de
baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen
sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1.5 meter afstand en is daarmee in
afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houdt altijd
minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten
gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het
besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.
De basisregels.

Was vaak uw handen.

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Schud geen handen.

Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Werk zoveel mogelijk thuis.

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook
huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Het is ook niet toegestaan met groepen op het terras te gaan zitten en zelf
meegenomen (alcoholische) dranken te nuttigen.

Samengevat: fijn tennissen en padelen en dan helaas weer naar huis.
Naar aanleiding van de aangescherpte regels hebben we ook besloten om het
vrienden- en familietoernooi van 25 oktober te cancelen.
Verder hebben we de laatste tijd vragen en opmerkingen gekregen over onze
baanreglement. Deze hebben dan ook kritisch bekeken en een aantal aanpassingen
doorgevoerd. (Zie bijlage)

Het bestuur

