Protocol tennissen bij TV de Mossendam m.i.v. 10 augustus 2020
Mogelijkheden per doelgroep
Doelgroep
Jeugd t/m 18 jaar

Trainen / lessen
Trainer aanwezig
Geen maximale groepsgrootte
Geen 1,5 meter afstand

Vrij spelen
Zonder toezichthouder
Max. 4 spelers per baan
Geen 1,5 meter afstand

Volwassenen
vanaf 19 jaar

Trainer aanwezig
Max. 4 spelers per baan
Geen 1,5 meter afstand

Zonder toezichthouder
Max. 4 spelers per baan
Geen 1,5 meter afstand

Voor je naar de baan gaat







Leden (junior en senior) mogen alleen naar het park komen als ze vooraf online een baan
hebben gereserveerd. Het nummer van de baan waar je op speelt correspondeert met het
nummer van de tafel op het terras waar je na het tennissen een drankje kunt drinken. In de
bijlage tref je een instructie aan voor het digitaal afhangen van een baan.
Je mag max. 10 min voor aanvang op het park aanwezig zijn
De speelduur is max. 30 minuten voor een singlespel en max. 60 minuten voor een
dubbelspel incl. het vegen van de baan
Neem je eigen ballen mee en markeer deze.
Neem je eigen materiaal mee, zoals een bidon met water en een handdoek

Publiek


Er mag publiek komen kijken op het park mits er anderhalve meter afstand van elkaar
gehouden wordt. Bijvoorbeeld ouders bij de tennisles of vrij tennissen van hun kinderen.
Toeschouwers die wat willen drinken op het terras dienen zich te registreren en een tafel te
reserveren aan de bar.

Tijdens het spelen






De baan alleen rechtstreeks betreden en niet via een andere baan (dus bijvoorbeeld niet via
baan 3 naar baan 4 gaan, maar even omlopen)
Ga tijdens het rusten niet dichtbij elkaar zitten op een bankje
Schud geen handen en geef geen high fives
Wissel van baanhelft met de klok mee
Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan

Toiletgebruik


Na ieder toiletbezoek de kraan, deurklink en toiletbril schoonmaken met een
reinigingsdoekje (deze in de prullenbak gooien en niet in het toilet). Het toilet wordt dagelijks
schoongemaakt.

Minibaan blijft gesloten


De minibaan/tennismuur is gesloten, omdat daar te weinig toezicht op mogelijk is

Binnenbanen






Binnen lessen is alleen toegestaan op initiatief van Eline Edel (trainster).
De binnenbanen zijn i.g.v. slecht weer beschikbaar voor leden die een buitenbaan
gereserveerd hebben als deze niet bespeelbaar is.
Zijn er op een bepaald tijdstip meer dan drie buitenbanen gereserveerd, dan geldt dat de
eerste drie groepen die komen een binnenbaan ter beschikking hebben.
Lessers, competitiewedstrijden, toernooien en huurders van banen hebben altijd voorrang.
De binnenbanen mogen uitsluitend met binnenschoenen betreden worden. Neem deze zelf
mee of gebruik/leen kosteloos schoenen uit de kast (bij binnenkomst van de hal gelijk
rechts).

Kleedkamers en douches




In verband met de afstandsregel van anderhalve meter mogen er slechts twee personen
tegelijk in een kleedkamer zijn
Houd in de kleedkamer en douches anderhalve meter afstand van elkaar
Kleding mag niet blijven hangen en tassen mogen niet blijven staan in de kleedkamer. Een
ieder dient zijn/haar spullen mee te nemen (naar de baan).

Kantine en terras






Slechts in het geval er (een) vooraf ingeplande bardienstvrijwilliger(s) is (zijn), is de kantine
geopend van maandag tot en met donderdag van 19.30 tot 23.00 uur. Meer dan één
persoon achter de bar is niet toegestaan.
Indien er geen bardienstvrijwilliger is is de kantine niet geopend en is het niet toegestaan
deze te betreden, achter de bar te komen en zelf consumpties te regelen (zoals in het
verleden gebruikelijk was)
Alle mensen die van het terras gebruik willen maken dienen zich vooraf te registreren:
o Leden die via de app een baan hebben gereserveerd zijn automatisch geregistreerd
voor het terras. Het gereserveerde baannummer (1 t/m 9) is tevens het tafelnummer
waar men na het tennissen mag plaatsnemen.
o Toeschouwers dienen een registratieformulier in te vullen. Geef hierop tevens het
tafelnummer aan waar je aan plaatsneemt (tafels met een nummer 10 of hoger zijn
gereserveerd voor toeschouwers). Registratieformulieren zijn verkrijgbaar achter de
bar en dienen ingevuld aan het barpersoneel overhandigd te worden.











De kantine is uitsluitend geopend voor het afhalen van consumpties. Deze dienen te worden
genuttigd op het terras
De kantine dient te worden betreden via de deur in het halletje en te worden verlaten via de
deuren grenzend aan het terras
In de kantine en op het terras dient men te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te
houden (tenzij men tot hetzelfde huishouden behoort)
Zoals gebruikelijk kan alleen worden afgerekend met PIN, dit geldt ook voor versnaperingen
door de jeugd.
Er mogen maximaal 4 personen aan één tafel plaatsnemen
De bardienstvrijwilliger dient alle personen op het terras de vragen te stellen i.h.k.v. de
gezondheidscheck. Deze vragen zijn aangeplakt achter de bar.
De bardienstvrijwilliger kan de sleutel van de kantine afhalen bij Eline Edel (trainster). Zij is bij
aanvang van de bardienst op het park aanwezig. De sleutel dient na de bardienst door de
brievenbus gegooid te worden van het adres dat in de emailbevestiging van de bardienst
staat.
De ingeplande bardienstvrijwilliger(s) sluit(en) de kantine af. Bardiensten mogen niet
overgenomen worden door andere aanwezigen.

Veiligheid- en hygiëneregels






Was je handen voor en na het spelen
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt
(gehad): neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft gehad, mag je weer sporten en naar buiten
Houd je aan de overige richtlijnen van het RIVM

