Beste leden,
Het kabinet heeft de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus weer wat
versoepeld. Na de jeugd t/m 18 jaar mogen nu ook alle volwassenen vanaf 11 mei weer de
baan op. Dat betekent dat tennis op buitenbanen voor iedereen vanaf 11 mei weer mogelijk
is onder bepaalde voorwaarden. Daarbij moeten we ons uiteraard ook houden aan de
inmiddels bekende hygiënemaatregelen van het RIVM, dus anderhalve meter afstand en bij
klachten thuis blijven.
Om te kunnen en willen spelen, lees dan het hele bericht door.
Protocol verantwoord tennissen
Met dit protocol willen wij richting geven hoe te handelen, uiteraard binnen de kaders van
het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.
Vrij spelen is in principe alleen toegestaan in enkelspelvorm. Dubbelspel mag alleen
wanneer er een toezichthouder aangesteld wordt. Aangezien we onvoldoende capaciteit
hebben om elke dag een toezichthouder aan te stellen, kan er alleen in enkelspelvorm
gespeeld worden.
Officieel moet er voor elke baan een reservering aangemaakt worden. Omdat wij niet in het
bezit zijn van een reserveringssysteem moet het volgende protocol worden gevolgd:
Wanneer je gaat tennissen, stuur dan een mail naar deboerehofstee@gmail.com met de
volgende informatie (dit dient per baan gedaan te worden):
Naam (voor- en achternaam) speler 1:
Naam (voor- en achternaam) speler 2:
Aanvangstijd:
Eindtijd (inschatting):
We kunnen hierop een controle van de gemeente krijgen, vandaar dat ‘reserveren’ op deze
wijze via de mail verplicht is.
Let op: we zijn verplicht het clubhuis en kleedkamers dicht te houden, dus de
baanverlichting kan niet worden aangezet tot nader bericht.
Verantwoordelijkheden
De gemeente en het bestuur zijn verantwoordelijk voor het handhaven van het protocol. Bij
(herhaaldelijk) overtreden van de richtlijnen zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten
van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.
Het bestuur gaat ervan uit dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt.

Aanvullende mededelingen
•
•
•
•
•

De kantine en de kleedkamers zijn gesloten.
Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Pas op voor de buizerd bij baan 4 (is daar aan het broeden)

TV de Boerehofstee adviseert om onderstaande maatregelen uit te voeren.
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga
direct daarna naar huis.
• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19).
• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw
huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• douche thuis en niet op de sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen.

