
Protocol COVID-19 TV de Punt 

V17 28 NOV 2021 

Ingangsdatum: 28 NOV 2021, 17.00 uur 

 

Corona-coördinator: 

Dr Wim Nijhoff, voorzitter 

M 0646255801 

E voorzitter@tvdepunt.nl 

 

Kader 

De Corona maatregelen wijzigen per 28 NOV 2021.  

Wat betekent dit voor tennis bij TV de Punt? 

• Spelers welkom op de vereniging tussen 08.00-17.00. Iedereen van park na 17.00.  

• Publiek is niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden 

• Het clubhuis is open tot 17.00 mits in bezit van Corona Toegangsbewijs voor toegang tot 

EHBO koffer en AED, gebruik van toilet, kleedkamers en kantine.  

 

 

Corona Check 

Vanaf nov 2021 gelden er een aantal nieuwe coronamaatregelen in sportaccommodaties. Het is 

uitsluitend mogelijk om toegang te krijgen met een Corona Toegangsbewijs tot het clubgebouw en 

het terras.  

Wat zijn de huidige Corona regels bij TV de Punt? 

ZONDER Corona Toegangsbewijs 

• kun je gebruik maken van de tennisbanen 

• je mag het clubgebouw (wc, kleedkamer en kantine) NIET betreden 

• je mag geen gebruik maken van het terras 

Mocht je het CTB niet bij je hebben bijv. mobiel vergeten dan kan je dus niet naar binnen of op het 

terras zitten. 

 

MET Corona Toegangsbewijs 

 • kun je gebruik maken van de tennisbanen 

• je mag het clubgebouw (wc, kleedkamer en kantine)  WEL betreden. Kantinegebruik alleen 

met vaste zitplaats 

• je mag gebruik maken van het terras (uitsluitend vaste zitplaats) 
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Wij zullen het Corona Toegangsbewijs controleren met de Corona Check Scanner, dus zorg dat je het 

in je bezit hebt (mobiele telefoon, papier) en kan aantonen. Waar ID onbekend is zal ook om een ID 

gevraagd worden om te kunnen vaststellen dat het Corona Toegangsbewijs bij de persoon hoort. 

 

Verplicht digitaal vanuit huis baan reserveren   

• De mogelijkheid om vanuit huis een baan te reserveren is zo positief ontvangen dat deze 

mogelijkheid gehandhaafd blijft (via de KNLTB Club App een baan reserveren).   

• Maximaal 2 reserveringen per dag, 1 speler maakt de reservering 

• Speeltijd 60 minuten per reservering voor dubbel/mix, single 30 minuten 

• Maximaal 7 dagen vooruit te reserveren 

• Indien je onverhoopt toch niet kan, zorg ervoor dat je de reservering z.s.m. intrekt voor de 

geplande speeltijd zodat een ander de mogelijkheid heeft om de baan te gebruiken. 

• Misbruik van baanreservering kan leiden tot opschorten van de mogelijkheid tot reserveren 

door desbetreffend lid/leden. 


