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Disclaimer  
Dit protocol ziet toe op een goede naleving van regels en richtlijnen bij de 
Gemertse Lawn Tennis Vereniging (verder GLTV) en is een levend document dat 
aangepast wordt naar aanleiding van de actuele situatie in Nederland. Zodra er 
wijzigingen in landelijke overheidsmaatregelen worden doorgevoerd dan zullen 
we dit protocol daar zo spoedig mogelijk op aanpassen. GLTV heeft het document 
zorgvuldig samengesteld op basis van de nu beschikbare informatie, desondanks 
kan het zo zijn dat sommige teksten niet meer actueel of juist zijn. De meest 
recente versie, te herkennen aan de datum, vind je altijd op onze website.  
 
Juridische status protocol; wetten en noodverordeningen gaan voor protocol.  
Belangrijk om op te merken is dat dit document geen juridische status heeft. Het 
is een richtlijn. Het is een richtlijn gebaseerd op informatie welke bij Koninklijke 
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Horeca Nederland nu bekend is en welke door GLTV, op basis van het advies van 
de KNLTB, als basis gebruikt is. 
Wettelijke regels zoals (lokale/regionale) noodverordeningen, arbo-regels etc. 
blijven onverkort van toepassing.  
Met name noodverordeningen worden op dit moment met grote regelmaat 
aangepast en we kunnen niet uitsluiten dat noodverordeningen strengere, of 
soms ruimere, regels kennen dan in dit protocol zijn opgeschreven. Daarom geldt 
de volgende opmerking generiek voor de rest van dit document:  
 
Indien ingevolge de lokaal/regionaal geldende noodverordening afwijkende 
regels worden opgelegd, bijvoorbeeld een afwijkend aantal toegestane personen 
aan tafel of bijvoorbeeld op het terras (dat kan zijn meer of minder toegestane 
personen), dan gelden de bepalingen uit de noodverordening.  
 
Dit protocol is met grote zorg samengesteld maar GLTV kan niet garanderen dat 
alle informatie volledig en juist is. Gebruik van de informatie uit dit document is 
uitsluitend bedoeld voor leden van GLTV en bezoekers en gebruikers van de door 
GLTV beschikbaar gestelde accommodaties.  
 

Protocol heropenen paviljoen GLTV 
Algemene opmerkingen onhaalbaarheid 1,5m economie in de horeca:  
GLTV plaatst kanttekeningen bij de haalbaarheid van de 1,5m-economie in 
sportkantines. Aangezien verenigingen, waaronder GLTV met uitsluitend 
vrijwilligers werken, is het technisch wellicht mogelijk de 1,5m-economie uit te 
voeren maar blijft het afhankelijk van de mate waarin mensen meewerken aan de 
naleving hiervan. Breed wordt geconstateerd dat het draagvlak voor het naleven 
van de 1,5 m regels afneemt en dat meer mensen hun kanttekeningen plaatsen 
bij het nut en noodzaak hiervan. Evenals Koninklijke Horeca Nederland plaatst 
GLTV de opmerking dat: 
 

• De 1,5m economie is gebaseerd op de noodzaak van afstand bewaren of 
ook wel ‘social distancing’.  

• De ruimte om die 1,5m te kunnen waarborgen er in sportkantines in veel 
gevallen in de huidige opzet gewoonweg niet is.  

• Concreet betekent het bewaren van 1,5m afstand in het paviljoen van GLTV 
dat er veel minder mensen in het paviljoen zullen kunnen verblijven.  

• Minder gasten (binnen of op het terras) betekent minder omzet.  
• Dat terwijl de vaste lasten (huisvesting, afschrijvingen, schoonmaak) wel 

100% doorlopen of zelfs toenemen als gevolg van te nemen maatregelen. 
• Niet verwacht mag worden van de vrijwilligers die de club draaiende 

houden dat zij als politieagenten op gaan en kunnen treden en dat zij op 
enigerlei wijze aansprakelijk kunnen zijn voor het gedrag van anderen. 

• Ondanks al het voorgaande het bestuur van GLTV al het mogelijke zal doen 
om leden te stimuleren dit protocol nauwgezet te volgen en na te leven. 

 

Inleiding  
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De coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Dagelijks 
hoorden we de berichten van het RIVM over het aantal doden en 
ziekenhuisopnames in ons land. Sinds half maart zat Nederland in een intelligente 
lockdown. Gelukkig lieten de cijfers een positieve ontwikkeling zien echter her en 
der zijn er signalen dat een 2e golf niet uit te sluiten valt. Aangezien de 
gezondheid van ons allen op nummer 1 staat willen wij iedereen verzoeken dit 
protocol strikt na te leven. 
 
Ook op de economie heeft de crisis inmiddels fors ingegrepen. Vanaf half maart 
was de horeca dicht (behalve hotels, afhalen, bezorgen). Ook kantines van 
sportverenigingen waren verplicht gesloten.  
Vanaf 1 juli mogen de horecagelegenheden weer open waarbij 1,5 meter afstand 
het uitgangspunt is.  
De kernvraag bij deze voorwaardelijke opening is: hoe kunnen we onze 
voorzieningen weer op gang brengen waarbij de gezondheid van onze gasten en 
vrijwilligers gewaarborgd blijft? In dit ‘Protocol heropenen paviljoen GLTV’ wordt 
op hoofdlijnen beschreven waar wij menen aan te moeten voldoen om op een 
verantwoorde wijze weer open te gaan en de kans op besmetting tot een 
minimum te beperken. Gezondheid, goede hygiëne en gastvrijheid gaan daarbij 
hand in hand.  
 
Het protocol bestaat uit een aantal uitgangspunten en algemene richtlijnen voor 
de vereniging, medewerkers, gasten en leveranciers. Het tweede deel bestaat uit 
de specifieke richtlijnen die wij onszelf noodgedwongen opleggen en die 
betrekking hebben op ons paviljoen waaronder kantine,  keuken (als onderdeel 
van de verkoopruimte), kleed- en wasgelegenheden en terras. 

Preambule (algemene uitgangspunten)  
 
Dit Protocol geldt voor: 
 

• De vereniging an sich, vertegenwoordigd door het verenigingsbestuur 
• Vrijwilligers waaronder bardhoofden, bardienstmedewerkers, 

schoonmakers, commissieleden, etc. 
• Gasten, zijnde de leden van GLTV en bezoekers van andere (tennis) 

verenigingen 
• Leveranciers  
• Trainers 

 
Uitgangspunt is dat afspraken helder en hanteerbaar zijn voor alle hiervoor 
genoemde stakeholders. 
Zij verklaren zich impliciet te houden aan de richtlijnen van overheid en RIVM 
wanneer zij de accommodatie van GLTV gebruiken.  Mensen die zich daar niet 
aan wensen te houden en die zich niet willen conformeren aan de in dit protocol 
gestelde uitgangspunten, richtlijnen en regels, zijn niet welkom binnen de 
afrastering van het GLTV-terrein. Andersom geldt ook: mensen die ons bezoeken 
en gebruik maken van onze faciliteiten geven impliciet aan akkoord te zijn met de 
tegels en richtlijnen die in dit protocol zijn verwoord. 
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Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk dat de huisregels en de regels van het 
protocol worden nageleefd. Zij spreken gasten aan bij het niet naleven van de 
regels. Wanneer gasten de regels niet willen opvolgen en/of weigeren te 
vertrekken dan schakelt de vereniging boa’s of andere handhavers in. Het 
verenigingsbestuur vrijwaart zich op voorhand van welke vorm van 
aansprakelijkheid dan ook. 
 
Uitgangspunt is een beheerste openstelling per 1 juli naar activiteiten en het 
voorkomen van (te) grote aantallen gasten.  
 
GLTV en lokale overheid communiceren over de afspraken. GLTV maakt de 
afspraken zichtbaar:  

• Via de KNLTB Clubapp 
• Binnen het clubgebouw (opvraagbaar aan de bar) 
• Op de website van de vereniging 
• In een mail aan alle leden 
 

Protocolbepalingen behorende bij een heropening vanaf 1 juli 2020, 
update 16 jul. 
 
Algemene richtlijnen die gelden binnen de afrastering van het GLTV terrein:  

• Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Dat geldt zowel binnen als 
buiten. Dat geldt voor verenigingsleden, gasten, maar ook afhalers, 
bezorgers en leveranciers. 

• GLTV handhaaft met passief deurbeleid en toezicht op naleving van de 
regels. Verenigingsleden en gasten en eerdergenoemden zijn zelf 
verantwoordelijk voor het eigen handelen.  

• Iedereen is extra alert op de regels van sociale hygiëne in relatie tot 
waarborgen van de 1,5 meter. 

• Er is zorg voor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire 
voorzieningen en de pin-terminal. Tafels, stoelen en attributen die 
veelvuldig aangeraakt worden, worden gereinigd als gasten het paviljoen 
hebben verlaten.  

• Vrijwilligers (Barhoofden, bardienstmedewerkers, schoonmakers en andere 
vrijwilligers) zijn geïnstrueerd over de hygiënische maatregelen (bv. 
handen wassen) die zij in acht moeten nemen. In beschikbaarheid van 
hygiënische hulpmiddelen (bijvoorbeeld desinfecterende middelen en 
eventueel handschoenen) is voorzien. 

• Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk 
gecommuniceerd.  

 
Algemene richtlijnen voor de vrijwilligers:  

• Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet 
werken. 

• Leg de hygiëneregels en de procedure rond uitserveren opruimen aan de 
gasten uit bij het opnemen van de bestelling.  

• Wijs leden en bezoekers op de hand-outs die op diverse plaatsen zichtbaar 
aanwezig zijn. 
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• Houd 1,5m afstand aan in alle ruimten. 
• Wijs zowel leden als gasten erop als de regels niet na worden geleefd.  
• Houd jezelf aan de regels en geeft het goede voorbeeld. 

 
Algemene richtlijnen voor de verenigingsleden en gasten:  

• Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de vrijwilligers. Aan een tafel 
mogen maximaal 4 personen of een gezamenlijke huishouding die uit 
meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten  

• Aan de bar mag je niet zitten. Er staan ook geen barkrukken. Dit is vooral 
om voldoende ruimte voor een vlotte doorstroming te waarborgen. 

• Op het terras mag je alleen zitten, niet staan. 
• Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt 
• GLTV kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of 

griepklachten 
• Volg altijd de aanwijzingen van vrijwilligers in functie op 
• Was bij binnenkomst grondig je handen 
• Was na het toiletbezoek grondig je handen 
• Betaal contactloos (pin of mobiel) 
• Bestelde producten worden niet geserveerd. Er is geen fysiek contact. 
• Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels en/of de geldende 1,5m regels 

van de overheid dan kan de toegang tot het paviljoen worden ontzegd.  
 
Algemene richtlijnen voor leveranciers  

• Houd 1,5 meter afstand van de vrijwilligers die de goederen in ontvangst 
nemen 

• Kom niet aan de deur met verkoudheids- en/of griepklachten. 
• Laad de goederen uit en zet deze op een daar voor aangewezen plaats 

inclusief pakbon en neem zelf 1,5 meter afstand van deze plek. 
• Informeer de voorzitter van de paviljoencommissie over de maatregelen 

die jij als leverancier neemt om besmetting te voorkomen.  
 
Toezicht en naleving van de protocolregels  
 

• De veiligheid van gasten, vrijwilligers en leveranciers staat centraal bij onze 
protocolregels. 

• Iedereen is individueel verantwoordelijk voor de naleving van het protocol 
en dient dit ook actief controleren.  

 

Clubgebouw 
 
Hieronder volgen de specifieke richtlijnen voor de kantine als onderdeel van het 
paviljoen. De kantine is een verenigingsgebouw waar gasten (tegen betaling) iets 
kunnen drinken en sociaal contact kunnen hebben met andere leden en gasten.  
 
Bij binnenkomst:  

• Voorkom ophoping van gasten bij de ingang. De maatregelen ter 
voorkoming van ophoping bij de ingang zijn: 
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o De toegangsdeur van de kantine is duidelijk gemarkeerd als ingang. 
Deze deur wordt dus niet als uitgang gebruikt. Zodoende ontstaat er 
éénrichtingsverkeer waarmee doorstroming bevorderd wordt en 
personen elkaar niet tegemoet kunnen lopen. Op meerdere plaatsen 
wordt gewezen op het houden van minimaal 1,5 meer afstand tot 
elkaar. 

o De looprichting is op de grond aangegeven met pijlen.  
o De deur die voor het betreden van de kantine wordt gebruikt is de 

hoofd toegangsdeur. Dit is de deur die je als eerste tegenkomt nadat 
je de toegangstrap naar de kantine bent opgelopen. 
Deze deur staat bij opening van het paviljoen continu open om zo 
veel als mogelijk contact met de handen te voorkomen. Het 
barhoofd zet deze deur bij opening van de kantine open en 
vergrendeld deze. Er is een sign aanwezig met de tekst: ‘ingang’  

o Tennissers die van de baan afkomen, ongeacht of dat baan 1, 10 of 
een andere baan is, maken gebruik van de hiervoor genoemde 
ingang of van de ingang via de betonnen trap naast de tribune die 
leidt naar het terras en de hoofdingang van de kantine. Deze trap is 
éénrichting. 
 

• Werk uitsluitend met reserveringen. GLTV geeft hier praktisch invulling aan 
door: 

o Enkel bezoekers in de kantine toe te laten na afloop van hun eigen 
tennisactiviteit. De bezoekers van de tenniskantine zijn tennissers 
die gelijk daarvoor getennist hebben. Om van de tennisbanen 
gebruik te kunnen maken hebben zijn verplicht een tennisbaan 
moeten reserveren via het Knltb Club afhangsysteem.  

o Enkel spelers hebben toegang tot het clubgebouw. Doordat spelers 
enkel mogen spelen na hiervoor een baan gereserveerd te hebben, 
kan het aantal bezoekers binnen het paviljoen gereguleerd worden. 
Rekening houdend met overlap, aankomst en vertrek, zullen 
maximaal 100 personen gelijktijdig op het paviljoen verblijven.   

o Na 23:00 uur zijn alle tafels vrij en wordt de kantine gesloten door het 
barhoofd. 

• Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten 
of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of 
hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden. 
GLTV geeft hier opvolging aan door: 

o Alle leden worden voorafgaand aan de heropening van het paviljoen 
op de hoogte gebracht van de regels en voorschriften die in dit 
protocol zijn opgenomen. Alle leden worden daarmee geacht kennis 
te hebben genomen van deze regels.  

o Op de hoek van de bar, direct na de toegangsdeur van de kantine, 
liggen formulieren met daarop de controlevragen die in een 
controlegesprek gesteld dienen te worden. Deze vragen zijn vooraf 
met alle leden gecommuniceerd. Indien een spelereen of meerdere 
vragen met ‘ja’ beantwoord dan mag die geen reservering plaatsen. 
Wanneer een speler een reservering plaats in het afhangsysteem 
dan geeft die daarmee te kennen op alle controlevragen negatief te 
antwoorden. 
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• Als het een groep betreft van drie of meer personen dan moet tijdens het 
controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk 
huishouden vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter 
afstand tot elkaar te waarborgen. Dit ondervangt GLTV door: 

o Alle leden worden voorafgaand aan de heropening van het paviljoen 
op de hoogte gebracht van de regels en voorschriften die in dit 
protocol zijn opgenomen. Alle leden worden daarmee geacht kennis 
te hebben genomen van deze regels en zijn zelf verantwoordelijk 
hiernaar te handelen. 

• Zijn er geen gezondheidsrisico’s, begeleid op gepaste afstand de gasten 
naar hun tafel. Dit ondervangt GLTV door: 

o Er is een logische loop-lus aangebracht die op 1,5 meter van alle 
tafels voert. Langs deze route treft de bezoeker de tafels aan. Hij of zij 
mag gebruik maken van de vrije plaatsen. 

o De bezoeker weet daarmee zonder begeleiding en zonder dat hij of 
zij dient te zoeken, een tafel te vinden. 

o Vanaf de bestelbalie heeft iedereen voldoende overzicht over de 
gehele binnenruimte van de kantine. Lege plaatsen zijn van daaruit 
op te merken. Gasten kunnen gericht deze plaatsen bereiken en 
daarbij de gemarkeerde looproute volgen. 

• Breng markeringen aan om te voorkomen dat (groepen van) gasten die 
even moeten wachten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar komen 
te staan. Dit heeft GLTV ondervangen door: 

o In de ingangshal bij het afhangsysteem, in de kantine bij de 
bestelbalie, bij de afhaalbalie en bij de betaalbalie markeringen op 
de vloer aan te brengen die de bezoekers wijzen op het houden van 
voldoende aftand. 

• Laat alle gasten bij binnenkomst de handen wassen (of met water en zeep 
of met een desinfecterende hand-gel) Dit heeft GLTV ondervangen door: 

o Bij de ingang staat bij het afhangbord een tafel met daarop 
desinfecterend middel waarmee de handen gereinigd kunnen 
worden. 

 
Bij vertrek:  

• Indien mogelijk, gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de 
binnenkomst, Dit ondervangt GLTV door: 

o Voor het vertrek vanaf het buitenterras geldt dat de bezoekers het 
terras verlaten via de gehandicapten opgang. (Die is eenrichting) 

o Gasten in de kantine verlaten de kantine: 
1. Bij mooi weer: Als zij al getennist hebben via de schuifdeur die 

rechtstreeks uitkomt op het buitenterras. Deze deur staat 
permanent open en is aangeduid met een sign ‘uitgang’. 
Vervolgens verlaten de gasten het paviljoen via de 
gehandicapten opgang. (Die is eenrichting) Ook mogen zij 
gebruik maken van de volgende uitgang: 

2. Gasten die nog moeten gaan tennissen verlaten de kantine 
door de deur die leidt naar de stalen trap die uitkomt bij baan 
1. Men verlaat het paviljoen door rechtsom het pand te lopen 
en het terrein te verlaten. Op deze trap geldt 
eenrichtingsverkeer en dat is als zodanig aangeduid. 
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Verkoopruimte  
 
Met de verkoopruimte wordt in dezen het bargedeelte in het gebouw bedoeld. 
Het bargedeelte bestaat uit de bar, de ruimte achter de bar en keuken. In deze 
ruimten gelden de navolgende regels en zijn dientengevolge voorzieningen 
getroffen: 
  

• In deze ruimte zijn maximaal 2 persoon tegelijkertijd aanwezig. De 
bardienstmedewerkers. 

• Er worden geen andere personen achter de bar toegelaten dan de 
bardienstmedewerkers, het barhoofd en eventueel de bar-
coronacoördinator. 

• De toegang tot de verkoopruimte wordt fysiek belemmerd met een 
kettingkje dat gedurende de opening van verkoopruimte gesloten is. De 
bardienstmedewerker hoeft gedurende zijn/haar dienst de verkoopruimte 
niet te verlaten. 

• Enkel bij het moment van openen en sluiten van de bar is er een 
overlapmoment waarbij zowel het barhoofd als ook de 
bardienstmedewerkers gelijktijdig in de ruimte aanwezig zijn. Dan houden 
de personen 1,5 meter afstand tot elkaar. 

• De bardienstmedewerker neemt de bestellingen van gasten op bij het 
bestelgedeelte aan de bar. Dit is het deel waar een spatscherm geplaatst is.  

• De bestellingen worden klaargezet bij een speciaal daarvoor ingericht 
uitserveergedeelte aan de bar. De bardienstmedewerker zet daar de 
bestelling klaar. Als de bestelling geheel klaar staat, wordt deze opgehaald 
door de persoon die de bestelling geplaatst heeft. 

• Afrekenen gebeurt direct na bestellen bij de betaalautomaat. Het is enkel 
mogelijk om te pinnen. Bi voorkeur contactloos. Bij de pinautomaat staat 
een reinigingsspray.  Een bestelling ‘wegschrijven’ op bon is niet 
toegestaan.  

• De bardienstmedewerker reinigt frequent de contactoppervlakken in de 
directe nabijheid van de verkoopruimte. 

• De bardienstmedewerker haalt geen leeg goed op. Gasten zorgen er zelf 
voor dat bij vertrek het leeg goed op de gemarkeerde plaatsen wordt 
achtergelaten en alles wat weggegooid mag worden in de aanwezige 
vuilnisbakken belandt. 

• Vertrekkende gasten reinigen hun tafel met de aanwezige spray en 
doekjes. 

• Het staat nieuwe gasten vrij om zelf de tafel en eventueel stoelen nogmaals 
te reinigen. 

• De bardienstmedewerker wast tenminste iedere 30 minuten zijn of haar 
handen conform voorschriften RIVM. 

• Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.  
• Bij het einde van de bardienst om 23:00 uur (of eerder indien er geen 

gasten meer aanwezig zijn) verzamelt de bardienstmedewerker al het leeg 
goed en sorteert dat in kratten en zet deze klaar bij de lift in de keuken. 

• De koelingen onder de bar zijn aangevuld vanuit de voorraad die in de 
keuken voor gekoeld staat. 
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• De tapintallatie wordt vooralsnog niet gebruikt. Bier wordt geserveerd in 
flessen. Glaswerk wordt niet verstrekt en wordt verwijderd uit de 
verkoopruimte en beneden in de drankopslag opgeslagen. Zij die dit 
wensen kunnen een disposable glas krijgen.  

o Uitzonderingen: 
1. Wijn mag in wijnglazen geserveerd worden 
2. Speciaal bier (enkel Leffe Brun en Karmeliet) mogen in een 

speciaal-bierglas geserveerd worden 
3. Koffie en chocolademelk mag in een kopje 
4. Thee mag in een theeglas 

De reden waarom frisdrank en bier niet in of met glas geserveerd worden is 
erin gelegen dat het spoelen van glazen onvoldoende garantie biedt op het 
doden van bacteriën.  Glazen dienen machinaal op hoge temperatuur en met 
voldoende dosering van de juiste reinigingsmiddelen te worden afgewassen. 
Omdat de bardiensten door vrijwilligers / en dus wisselende personen wordt 
uitgevoerd, biedt de praktische uitvoering hiervan geen garantie op de 
hoogste mate van hygiëne.  Wijn- en speciaal-bierglazen worden verzameld in 
de keuken. Op is op. 
• Het is niet toegestaan om achter de bar water te tappen in een eigen 

meegebrachte drinkfles. 
• Er worden geen snacks en andere voedingsmiddelen geserveerd/ verkocht 

die enige wijze van bereiding vergen en/of niet voorverpakt en 
geportioneerd zijn. 

• Nogmaals: Niemand is het toegestaan, buiten de eerdergenoemde 
vrijwilligers, om in de verkoopruimte aanwezig te zijn. Ook niet voor het 
bereiden van eigen meegebrachte waren ten behoeve van een eigen team 
of team waartegen gespeeld is. 

 
Terras 
 
Met het terras wordt bedoeld het gedeelte boven de tribune en het gedeelte 
evenwijdig aan baan 1.  

• Op het terras is een pad van 1,5 meter breed ingericht. 
• Spelers en gasten volgen de aangewezen looproute. 
• Tafels mogen niet verschoven en/ of verzet worden. Hetzelfde geldt voor 

stoelen en banken. 
• Op het terras zijn enkel zitplaatsen. Geen staanplaatsen. 
• Verder gelden de regels die ook in de kantine gelden. 
• Van het terras mag alleengebruik gemaakt worden door personen die 

komen tennissen of getennist hebben. 
 

Kleed- en was gelegenheden 
 
Het is spelers toegestaan om de kleedgelegenheden te gebruiken om om te 
kleden en te douchen.  
In de kleed- en doucheruimten geldt: 
 

• Houdt anderhalve meter afstand tot elkaar 
• Gelijktijdig maximaal 2 personen in de douchecabine. In totaal maximaal 3 

personen tegelijkertijd in de kleedruimte. Indien er drie mensen in de 
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ruimte aanwezig zijn, wacht dan op de gang of buiten. Houd ook daar 1,5 
meter afstand tot anderen. 

• Maak de douche met een wisser/ douchetrekker schoon/droog. 
• Houd de kleedruimte zo schoon als mogelijk. 
• De kleedruimte, douches en de aanwezige toiletten worden dagelijks 

gereinigd. 
• De kleedkamers zijn enkel te bereiken via de aangegeven looproute. Deze 

is vanaf buiten gezien: Ingang vanaf het terras via de centrale in de 
looproute volgend de trap naar beneden nemen en naar de betreffende 
kleedkamers. Vanuit de kleedkamers verlaat je het clubgebouw via de 
buitendeur met opschrift ‘uitgang’.  Je kunt via de hoofdingang weer de 
kantine betreden. Zo voorkomen wij dat mensen elkaar tegemoet kunnen 
lopen. De routes zijn allemaal éénrichting. 

 
Speciale gelegenheden 
 
Voor interne toss-avonden of toss-middagen en/of wedstrijden alsmede het open 
Albert Heijn tennistoernooi waarbij spelers gedurende één bezoek op meerdere 
banen kunnen spelen, gelden de volgende regels: 

• De openingstijden van het paviljoen kunnen worden afgestemd op de 
activiteit. 

• De wedstrijdcommissie bepaalt op welke banen deze wedstrijden 
gespeeld worden en blokt deze banen af in het reserveringssysteem. 
Gedurende de duur van deze reservering kunnen deze betreffende banen 
niet door anderen gereserveerd worden. 

• Het bestuur kan gemotiveerd afwijken van regels uit dit protocol indien de 
situatie daarom vraagt. 
 


