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Dit plan is door het bestuur van Tennisvereniging Moordrecht opgesteld in samenwerking met de 
gemeente Zuidplas. N.a.v. de persconferentie die plaatsgevonden heeft op 6 mei is kenbaar gemaakt 
dat de niet-contactsporten weer mogen hervatten. Goed nieuws! Dat houdt in dat we vanaf 11 mei 
weer mogen tennissen. Dat gaat echter niet zonder extra maatregelen te nemen. In onderstaande 
afbeelding worden de maatregelen per leeftijdscategorie vormgegeven.  

Hieronder zijn de maatregelen die verdere uitweiding of extra aandacht behoeven verder 
uitgewerkt:  

 Volg te allen tijden de richtlijnen van het RIVM, dat betekent: 
o Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. 
o Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of 

benauwdheid: blijf thuis. 
o Heeft iemand in uw huishouden last van bovenstaande? Blijf thuis. 

 We zullen op 11 mei gaan starten met de trainingen. Vrijspelen is ook vanaf 11 mei mogelijk. 
 Voor nu is alleen afhangen in het clubhuis mogelijk. Het bestuur is andere mogelijkheden 

aan het onderzoeken, hier komen we zeker nog op terug.  
 Het bestuur heeft besloten om de tijden voor het vrijspelen te verlengen. Voor de enkel 

geldt nu een vrijspeeltijd van 60 minuten, en voor het dubbelspel een vrijspeeltijd van 90 
minuten. Dit hebben wij besloten om wachten tussen het afhangen te voorkomen. 

 Omdat het bestuur alle leden graag de kans geeft om te tennissen, vragen we u vriendelijk 
om hetgeen volgende in acht te nemen; 

o Afhangen kan maar één keer avond; 
o Houd zoveel mogelijk je vaste vrijspeel avond aan; 
o Voor de vroege avondtennissers hebben wij het volgende verzoek: begin om 18:30 

met tennissen, zodat we 3 hele shifts kunnen spelen; 
o Ben je in de gelegenheid om overdag te spelen? Doe dat dan zoveel mogelijk; 
o Ga na het tennissen gelijk het park af, en ga dus niet socializen; 

 Uiteraard is dit alles onder voorbehoud, en moeten wij als bestuur ondervinden of 
bovenstaande maatregelen werken. Het plan kan dus veranderen, houd daarvoor de 
website van TVM en de ClubApp in de gaten.  
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Jeugd tot en met 12 jaar 

Jeugd 13 tot en met 18 jaar 

Volwassenen vanaf 19 jaar 

Regels geldend voor alle leden 


