
 
 
 
 
 
 

Beste leden, 

Wat betekenen de versoepelingen van 11 mei 

Algemeen 

Alleen mensen met een geldig lidmaatschap of met toestemming van het bestuur 
mogen op het tennispark komen 

Protocol/instructie Jeugd 

Op dit moment handhaven wat is afgesproken. Alleen op vaste gestelde tijden en onder toezicht 
kan er worden getennist. Deze tijden zijn op maandagen van 18.00-2100 uur en op woensdagen van 
16.00-21.00 uur. 

Het stappenplan voor de jeugd; 

- De ouders dienen kennis te nemen van de informatie zoals eerder verstuurd en dit uit te 
leggen aan hun kinderen. Dit is terug te lezen op de website www.corona.knltb.nl 

- De ouders mogen de kinderen t/m 12 jaar  tot aan de poort brengen. Deze worden dan 
opgevangen door de toezichthouder. Voor kinderen van 13 t/m 18: meld je bij aankomst op 
het park bij de toezichthouder; 

- Toezichthouders en/of trainer ontvangen de kinderen en geven hun verdere instructie zoals 
al eerder is doorgegeven; 

- Altijd als eerste je handen desinfecteren na binnenkomst, tussentijds waar nodig en voor het 
verlaten van het tennispark; 

- Je mag gebruik maken van het buitentoilet. Was je handen voor en na toiletgebruik en laat 
het toilet schoon achter; 

- Voor iedereen geldt gebruik je gezonde verstand. 

Protocol/instructie 19 plus (vrij tennissen) 

Iedereen krijgt per mail de protocollen toegestuurd om door te lezen. Deze worden ook opgehangen 
bij het clubhuis. We gaan ervan uit dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt. Voor alles geldt 
houd je aan de richtlijnen van het RIVM en lees de informatie zoals beschreven op de website 
www.corona.knltb.nl 

Het stappenplan voor 19 plus (vrij tennissen): 

- Als je wilt tennissen dien je af te hangen. Dit is verplicht. Het geniet de voorkeur dat je dit 
voor vertrek naar het tennispark; 

- Per baan kunnen er 2 personen afhangen. De eerste die afhangt is de 
verantwoordelijke/toezichthouder. Dit is ook het advies vanuit de KNLTB in ieder geval tot 1 
juni. Wij volgen dit advies op; 

- Als je op het tennispark komt dan dien je eerst je handen te desinfecteren 
- Houd ten alle tijden de 1.5 meter in acht; 
- Je mag gebruik maken van het buitentoilet. Was je handen voor en na toiletgebruik en laat 

het toilet schoon achter; 
- Gebruik je gezonde verstand. Let op jezelf en elkaar.  

http://www.corona.knltb.nl/
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Protocol/instructie 19 plus (husselavonden) 

Iedereen krijgt per mail de protocollen toegestuurd om door te lezen. Deze worden ook opgehangen 
bij het clubhuis. We gaan ervan uit dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt. Voor alles geldt: 
houd je aan de richtlijnen van het RIVM en lees de informatie zoals beschreven op de website 
www.corona.knltb.nl 

Het stappenplan voor 19 plus (husselavond iedere maandag van 19.00-22.00 uur en donderdag van 
19.00 -21.00 uur). Lees ook de informatie  

Tijdens deze avonden is er begeleiding van mensen van de husselcommissie. Deze personen dragen 
een geel hesje met toezichthouder erop. Volg ten allen tijde hun instructie op. Hieronder beschreven 
wat je verder dient te doen. 

- Per baan kunnen er 2 personen afhangen. De eerste die afhangt is de 
verantwoordelijke/toezichthouder. Dit is ook het advies vanuit de KNLTB in ieder geval tot 1 
juni. Wij volgen dit advies op; 

- Volg daarbij de aanwijzingen en instructie van de toezichthouder op; 
- Als je op het tennispark komt dan dien je eerst je handen te desinfecteren 
- Houd ten alle tijden de 1.5 meter in acht; 
- Je mag gebruik maken van het buitentoilet. Was je handen voor en na toiletgebruik en laat 

het toilet schoon achter; 
- Opnieuw gebruik je gezonde verstand. Let op jezelf en elkaar. 

Belangrijk: het is vooralsnog alleen mogelijk om te enkelen. Dubbel en mix is niet toegestaan. 
Mogelijk dat per 1 juni bij een volgende versoepeling dit wel kan. 

Het bestuur van TV Graaf Herman 
“SAMEN gaan we winnen van CORONA” 
13 mei 2020 
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