Beste leden

Op
4
mei
is
het
eindelijk
zover
en
mogen
we
opnieuw
tennissen!
Wij vragen jullie om onderstaande richtlijnen grondig te lezen en natuurlijk strikt op te volgen.
De richtlijnen hieronder zijn tijdelijke maatregelen, welke op ieder ogenblik aangepast of geannuleerd
kunnen worden. Als bestuur zullen wij er ook dagelijks op toezien dat de richtlijnen door elk lid correct
worden opgevolgd, dit in het algemeen belang van alle leden.
Tennis Vlaanderen heeft ons allemaal deze week via mail de algemene richtlijnen van het ‘Play Safe
ne Go’ reglement medegedeeld.
Eerst willen we jullie aandacht vestigen op de algemene regels, die ook gelden binnen onze club.

Vanaf zaterdag 10h00 zullen jullie de mogelijkheid hebben om online een terrein te reserveren.
Spelers zijn enkel welkom op de club tijdens hun gereserveerd spelmoment.
Algemeen:
•

•
•
•
•
•

Er mag alleen enkel gespeeld worden.
UITZONDERING:
o Gezinsleden die onder 1 dak wonen mogen dubbel spelen. Dit is de enige vorm van
dubbelspel die toegestaan is. In andere vormen van dubbelspel, bvb. Koppel tegen
koppel, kan social distancing niet gegarandeerd worden.
o 2 spelers + trainer tijdens tennisles.
Enkel spelers die het lidmaatschap en betaling voor 2020 reeds in orde gebracht hebben,
kunnen een terrein reserveren en komen tennissen.
Nieuwe inschrijvingen zijn nog steeds mogelijk. Gelieve hier rekening te houden met een
verwerkingstijd van 5 werkdagen.
Online een terrein reserveren is verplicht.
Gelieve 5min voor uw reservatie aanwezig te zijn. Ga na afloop meteen naar huis.
Social distancing wordt ten alle tijde gerespecteerd (1,5m)

Op het terrein:
•
•
•
•
•
•

Alle terreinpoorten blijven openstaan.
Aan de ingang van de tennisterreinen zijn er dispensers met desinfecterende gel voorzien.
Breng evt. plastic wegwerphandschoenen mee om na het spelen het terrein te vegen.
We spelen met gemarkeerde ballen. Gebruik per speler uw eigen gemarkeerde ballen. Andere
ballen mogen enkel met racket worden aangeraakt.
Scoreborden zijn niet geïnstalleerd.
Sleepnetten, sproeiknoppen en verlichtingsknoppen moet je desinfecteren na gebruik.

Op de club:
•
•
•

Plan je toiletbezoek vooraf in, want de chalet en toiletten zijn gesloten.
Afval neem je zelf terug mee, want de vuilbakken zijn buiten gebruik.
Zitbanken en stoelen zijn niet beschikbaar.

Tennislessen:
Progression zal opnieuw lessen voorzien en zelf de lesvolgers contacteren om de sessies te starten.
LET
OP!
Binnen
deze
fase
zijn
enkel
privé
of
duolessen
toegelaten.
Dit houdt in dat groepslessen nog NIET allemaal zullen kunnen starten.

Leden die zich niet houden aan de ‘Play safe & Go’ richtlijnen, zullen hierover aangesproken worden
en desnoods (tijdelijk) hun reservatierechten verliezen.
Wij vragen aan alle spelers om respect te tonen voor de maatregelen, elkaar en onze club. Zo kan
iedereen de komende tijd genieten van zijn favoriete sport!

