
Beste leden en ouders van jeugdleden, 

 

Zoals jullie ongetwijfeld al hebben vernomen worden vanaf aanstaande woensdag enkele regels 

m.b.t. Corona versoepeld. Dit geldt ook voor terrassen op tennisverenigingen. De regels rondom die 

opening zijn echter zo krap bemeten, dat wij als bestuur hebben besloten nu nog niet mee te doen 

met opening van het terras. Jullie kunnen zelf hier de regels erop na slaan. 

Concreet betekent deze beslissing voor jou als speler dat als je de regels goed kent en naleeft er niets 

aan de hand is als je nog even met een tennismaatje napraat op het terras. Maar zodra je met meer 

dan 2 mensen bent, wordt het naleven van de regels vaak al moeilijk en verzoeken wij je dit 

vooralsnog niet te doen of tot een minimum te beperken.  

WC’s en kleedkamers moeten ook nog gesloten blijven, dit betekent dat er nog steeds vooraf online 

een baan afgehangen moet worden, de achterdeur gesloten blijft en de verlichting automatisch aan- 

en uitgaat. Hierbij nogmaals het verzoek om niet zelf aan de lichten te zitten voor wie toegang tot 

het clubhuis heeft, omdat de verlichting dan de volgende dag niet automatisch meer aan gaat. 

Publiek is overigens nog steeds niet toegestaan, dus ook (groot)ouders mogen bij jeugdtrainingen 

niet blijven kijken. Uiteraard gaan we door met de grabbelavond op maandag en de 

grabbelochtend/middag voor de Senioren Plus groep. Hiervoor geldt dat je nog steeds vooraf moet 

aanmelden via een e-mail aan rsc@dehogewick.nl 

De kantinecommissie treft de komende tijd de nodige voorbereidingen om clubhuis en terras zo snel 

als mogelijk te openen binnen de gestelde regels en samen met de RSC zoeken we naar een geschikt 

moment om een eerste (kleinschalig) evenement te organiseren. Zodra de kantinecommissie 

mogelijkheden ziet hiervoor, laten wij jullie dat zo snel mogelijk weten en verwelkomen we jullie 

graag. Wij kijken net als jullie uit naar een spoedige terugkeer van een onbezorgd kopje koffie, glas 

bier of ijsje op ons mooie tennispark. 

Met sportieve groeten, 

 

Bestuur T.V. De Hoge Wick 

 

 

https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/05/corona-update-binnensportlocaties-en-terrassen-op-sportlocaties-mogelijk-open-vanaf-19-mei/

