
Verenigingsprotocol Jeugdtennis TC Nijverdal 
 
Om het tennissen bij de TC Nijverdal zo goed als mogelijk te organiseren, hanteren wij onderstaand 
protocol. Dit protocol heeft als basis de richtlijnen van de KNLTB, de aanvullende richtlijnen van de 
KNLTB en is aangevuld met de richtlijnen van het Protocol Verantwoord Sporten van het NOC/NSF.  
Alle genoemde documenten zijn als bijlage bijgevoegd. 
 
Algemeen 

• Corona-verantwoordelijke (aanspreekpunt) binnen de TC Nijverdal 
o Het Bestuur (Algemeen) 
o Ronny Jannink (Voorzitter) 
o Roy Beunk (Technische Commissie) 
o Bertil Webbink (Tennisleraar) 
 

• Alle verantwoordelijken en vrijwilligers ontvangen een uitgebreide instructie over de 
werkwijze m.b.t. het protocol. Daarnaast ontvangen ze een kopie van het protocol en de 
KNLTB richtlijnen (zie poster) 

• Toezichthouder op het park tijdens de openingstijden: Bertil Webbink 
• Openingsdatum tennispark: 6 mei 2020 
• Openingstijden park: dinsdag 16.00 – 19.00u / wo 15.00 – 19.00u / donderdag 16.00 – 

19.00u 
(afwijkende openingstijden op verzoek mogelijk alleen na overleg met verantwoordelijk  
contactpersonen) 

• Banen reserveren t.b.v. vrij tennissen alleen mogelijk via digitaal afhangbord (ClubApp) 
• Beschikbare banen 

o Vrij spelen en trainen jeugd t/m 12 jaar – baan 5 en 6 
o Vrij spelen en trainen jongeren 13 t/m 18 jaar – baan 7 en 8 
o Banen 1,2,3 en 4 zullen worden geblokkeerd in digitaal afhangbord 

• Tennisleraar/toezichthouders zien er op toe, dat er geen contact zal zijn tussen de twee 
leeftijdsgroepen 

• Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen 
(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij 
sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde. Wel dient men tot 
de trainer of toezichthouder de 1,5 meter te respecteren. 

• Jeugd tot en met 12 jaar maximaal 6 kinderen per baan. 
• Jeugd van 13 tot en met 18 jaar maximaal 4 jongeren per tennisbaan. 
• Coordinatie trainingen en begeleiden trainingen: Bertil Webbink  

o Tussen aansluitende trainingen/lessen zal een pauze worden gehanteerd van 10 
minuten. Dit om kinderen/jongeren zo min mogelijk met elkaar in aanraking te laten 
komen. 

• Ieder jeugdlid neemt zijn eigen materiaal (en eten/drinken) mee. Voor de lessen geldt dat de 
jeugdleden zelf geen ballen hoeven mee te nemen. Jeugdleden die een racket lenen van de 
tennisleraar, dienen deze naderhand in te leveren bij de tennisleraar. De tennisleraar zal het 
racket reinigen/desinfecteren voor verder gebruik. 

• Toegang tot het park alleen voor Corona verantwoordelijken TC Nijverdal, parkcommissie en 
mogelijk later toe te wijzen vrijwilliger(s). 

o Ouders/volwassenen moeten kinderen afzetten voor het toegangshek bij de 
parkeerplaats tussen de Wilgenwaerd en het tennispark (zie plattegronden – bijlage) 

o Toegang tot het tennispark alleen via aangegeven routing.  



 Betreden en verlaten van het park door in de looprichting de rechterzijde 
van het voetpad te gebruiken 

 Midden van het voetpad moet ten alle tijden vrij gehouden worden. 
 Gebruik van fietsenstalling 

• Jeugd t/m 12 jaar rechts van voetpad fiets stallen 
• Jeugd 13 t/m 18 jaar links van voetpad fiets stallen 

• Richtlijnen KNLTB worden zichtbaar opgehangen op de volgende punten (poster KNLTB: 
o Ingang tennispark 
o Toegangsdeur naar kleedkamers/toiletten 
o Toegang naar banen 5,6,7 en 8 
o Toegang tennismuur 

• Regels ophangen bij tennismuur: Tennismuur is open, hier mag je met maximaal 2 personen 
tegelijk spelen (jeugd tot en met 12 jaar) en maximaal 1 persoon (jeugd 13 tot en met 18 
jaar) 

• De leraar of toezichthouder veegt de banen 
• De tennisleraar draagt latex handschoenen 
• Het clubhuis is alleen open voor het toilet (noodgevallen) – sleutel in bezit van 

tennisleraar/toezichthouder 
• Kantine en terras zijn gesloten 
• Hygiëne maatregelen 

o Desinfecterende middelen, zeep en papieren handdoekjes aanwezig bij toilet en 
centraal op het park bij de tennisleraar/toezichthouder 

o  Plastic handschoenen aanwezig bij tennisleraar/toezichthouder 
• Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende 

klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 
37,5 C°), verlies van reuk/smaak. 

• Alle objecten die aangeraakt worden door spelers/trainer en toezichthouders, zoals 
deurklinken, toegangspoortjes banen, baan bezems, wc’s en wastafels of kranen zullen een 
aantal keren per dag worden gereinigd.  

 
Communicatie 
 
• Communicatie over open stellen tennispark voor de jeugd 

o via nieuwsbrief, mail, ClubApp, social media, verenigingswebsite en tennisleraar 
 Informatie regels en richtlijnen (KNLTB) en Protocol Verantwoord Sporten 
 Informatie ouders/jeugd over zelfstandig tennissen 
 Informatie ouders/jeugd over de lessen en vraag uit wie er willen komen 

trainen (verantwoordelijk tennisleraar) 
 Contactgegevens verantwoordelijke personen met betrekking tot Corona, de 

toezichthouder en/ of leraar 
 Uitleg over de taken van de toezichthouder(s) 
 Uitleg over digitaal  

 
In de bijlage “Openstelling tennispark jeugdleden” de tekst, die via alle kanalen met onze leden zal 
worden gedeeld. 
 
Openstellen park niet-leden 
 



In samenwerking met de tennisleraar Bertil Webbink zal er in het kader van het “Maak kennis met 
tennis” een actie worden gelanceerd, waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan niet-jeugd leden in 
de Gemeente Hellendoorn om kennis te maken met de tennissport.  
 
 
 
 
Contactgegevens 
 
TC Nijverdal 
Sportlaan 12 
7442 RA  Nijverdal 
Tel. 0548-611826 
Mail. Bestuur@tcnijverdal.nl 
 
Ronny Jannink (voorzitter) 
Tel. 06-12961021 
Mail. voorzitter@tcnijverdal.nl  
 
Roy Beunk (technische commissie) 
Tel. 06-25339263 
Mail. Roy.beunk@ziggo.nl 
 
Bertil Webbink 
Tel. 06-45904362 
Mail. tennischoolnijverdal@gmail.com 
 
 
 
Richtlijnen KNLTB 
 
Bijgaande poster (bijlage) zal zichtbaar worden opgehangen op het tennispark/clubhuis. Tevens zal 
de poster worden gedeeld via de nieuwsbrief, CLubApp, social media en verenigingswebsite. 
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