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Kader 

Naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen bij de laatste persconferentie van de regering is 

deze versie van ons protocol ontwikkeld. 

De maatregelen gelden van woensdag 28 april.  

Wat betekent dit voor tennis bij TV de Punt? 

• Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd 

hebben en/of training hebben. 

• Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet (noodgevallen) en voor toegang tot 

EHBO koffer en AED.  

• De kleedkamers, kantine en het terras blijven gesloten.  Terrassen buiten bij 

sportaccommodaties zijn uitgesloten van de heropening. Dat geldt dus ook voor terrassen bij 

tennisverenigingen zoals TV de Punt. 

• Volwassenen mogen tennis spelen met 4 personen. Zij houden 1.5 meter afstand.  

• Voor trainingen geldt maximaal 4 volwassenen op een baan buiten (excl. trainer).  

• Jeugd t/m 17 jaar mag spelen en trainen in groter groepsverband. Zij hoeven tijdens het 

sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden. 

• Publiek is niet toegestaan. Ook geen ouders bij de lessen naast de baan. Ouders/begeleiders 

die sporters naar de club brengen/ophalen, blijven bij de ingang van het park (kiss&ride). 

Houd afstand van eventuele anderen. 

 

 

Verplicht digitaal vanuit huis baan reserveren   

• Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan 

(uitgezonderd toezichthouders). 

• Om het aantal mensen op het park te reguleren moet iedereen vanuit huis, digitaal via de 

KNLTB Club App een baan reserveren.   

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

• Speeltijd 60 minuten per reservering voor dubbels, single 30 minuten 

• Maximaal 7 dagen vooruit te reserveren 

• Reserveren voor moment vanaf 1 uur later (tijd benodigd om thuis voor te bereiden) 

• Kom op de afgesproken tijd, maximaal 10 minuten van te voren. 

• 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. 


