
   LTVB Corona Coordinator handleiding 

 

Beste LTVB Corona Coordinator.  

Wat fijn dat je je hebt opgegeven om de taak te vervullen van Corona 

Coordinator! 

Hierbij wat aanwijzingen en tips voor het uitvoeren van de taak; 

 

✓ Voor toegang tot het clubhuis gebruik je de ontvangen code voor de kluis waar de 

kantinesleutel in ligt; 

✓ Voor de tennissers is toegang tot de kantine verboden met uitzondering van de 

toiletten in de gang; 

✓ De corona coördinator mag wel gebruik maken van het clubhuis tijdens zijn dienst 

✓ Het terras is met afzetlint afgezet en mag niet worden betreden door leden met 

uitzondering van het gebruik van het toilet 

✓ De leden die vrij spelen volgen dezelfde looplijnen als voor tennislessen. Deze 

looplijnen staan beschreven op het toegangshek van het tennispark 

✓ Als corona coördinator begeleid je de leden die klaar zijn direct na het spelen via 

de achterkant van het clubhuis naar de uitgang; 

✓ Wijs de leden op de richtlijnen van de KNLTB. Deze richtlijnen hangen op 

verschillend plaatsen op het tennispark 

✓ Spreek leden op hun eigen verantwoordelijkheid aan indien zij zich zichtbaar niet 

aan het protocol houden; 

✓ Vrij spelen is alleen toegestaan als er vooraf digitaal is gereserveerd. In de KNLTB 

ClubApp kan de corona coördinator controleren welke reserveringen er zijn 

gemaakt; 

✓ Bij geen digitale reservering mag de corona coördinator het LTVB lid vragen het 

park te verlaten 

✓ Bij twijfel kan de corona coördinator de tennissers op de KNLTB richtlijnen wijzen. 

✓ Vijf minuten voor het verstrijken van de speeltijd waarschuwt de corona 

coördinator de spelers en vraagt hen te beginnen met het vegen van de baan. 

✓ Er hangt een EHBO kist aan de muur in de bestuurskamer. 

✓ Om direct contact met het sleepnet te vermijden kan men de tissues gebruiken 

die bij de ingang van de looproutes liggen. Als men uit hygiëne oogpunt bezwaar 

heeft tegen slepen, mag van slepen worden afgezien.  

✓ In het geval er geen mensen aanwezig zijn en geen digitale reserveringen in de 

KNLTB ClubApp blijft de corona coördinator toch op de club totdat zijn dienst is 

afgelopen. 

✓ Als er aan het einde van je dienst geen opvolgende corona coördinator komt en 

er ook geen tennis trainers op het tennispark aanwezig zijn dan sluit je het 

clubhuis en het park af 

✓ In geval van escalatie of dringende vragen kun je contact opnemen met een van 

de volgende bestuursleden; 

 

Hans Snelders; 06 10123997 

Bas Neijenhuis; 06 24835810 

Jean-Paul Paumen; 06 26218008 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur van LTV Breukelen 


