Plan van aanpak: TC Weert en corona
Datum laatst bijgewerkt: 24 september 2021 (onderstaande regels gaan in per 25 september 2021)

Inleiding
In dit plan van aanpak beschrijft het bestuur van TC Weert hoe op de club het tennissen wordt
geregeld i.v.m. het coronavirus. Het bestuur hanteert het Protocol Verantwoord Sporten van het
NOC*NSF en de richtlijnen van de KNLTB als uitgangspunt en stemt waar nodig af met de gemeente
Weert.
Aanspreekpunt
Secretaris Henrike Klein Ikkink fungeert als aanspreekpunt binnen de vereniging. Zij is bereikbaar via
info@tcweert.nl en 06-12170154.
Openingstijden
• Het tennispark is dagelijks van 8.00 tot 23.00 uur geopend. Elk lid kan met de eigen sleutel
gebruik maken van het afhangbord, het toilet en de kleedkamers.
• De kantine is geopend op de gebruikelijke tijden (door de week tussen 19.00 en 23.00 uur en bij
activiteiten uiterlijk tot 0.00 uur) als een lid zich heeft aangemeld voor bardienst.
Wijzigingen per 25 september 2021
• De 1,5 meterregel is vervallen. Dit betekent dat zowel op als naast de baan er niet meer 1,5 meter
afstand van elkaar hoeft te worden gehouden. Het advies blijft wel om elkaar de ruimte te geven.
• Alle tennisactiviteiten voor jeugd en volwassenen zijn toegestaan, zonder beperking in
groepsgrootte.
• Publiek is welkom bij alle activiteiten en hoeft ook geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar,
maar ook hier is het advies elkaar de ruimte te geven.
• Voor het gebruik van de kantine is een coronatoegangsbewijs voor iedereen van 13 jaar en ouder
noodzakelijk. Hier kan op gecontroleerd worden door de bardienst. De bardienst hoeft niet over
een coronatoegangsbewijs te beschikken.
• Je hebt geen coronatoegangsbewijs nodig voor het terras, voor het afhalen van een bestelling bij
de bar, voor het gebruik van de kleedkamers en toiletten en voor vergaderen in de bestuurskamer.
Algemene hygiëneregels
• Was je handen (thuis) voor en na het spelen. Op de club zijn desinfecterende middelen aanwezig.
• Schud geen handen en geef geen high fives.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt:
o Hoesten
o Neusverkoudheid
o Koorts (vanaf 38C)
o Benauwdheidsklachten
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