Corona protocol
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Iedereen mag weer tennissen!
De banen van T.V. HEER JAN zijn sinds maandag 11 mei 2020 weer open voor alle leden. In dit
protocol staat beschreven hoe bij onze vereniging deze versoepeling van de corona-maatregelen
worden toegepast. Wij volgen het Protocol Verantwoord Sporten van NOC-NSF en het Aanvullend
Protocol voor Tennis. Het protocol is opgesteld onder toezicht van het bestuur door vrijwilligers van
de vereniging. Onze invulling en maatregelen zijn afgestemd met de gemeente Zwijndrecht. Wanneer
de richtlijnen vanuit de overheid, KNLTB en gemeente wijzigen, zal het protocol worden aangepast.
Wij hopen met de maatregelen uit dit protocol zo veel mogelijk het risico op besmetting en
verspreiding van het corona-virus te kunnen uitsluiten. Dit valt en staat bij de medewerking van alle
leden, ouders en vrijwilligers. Wij rekenen er dan ook op dat iedereen zich houdt aan de gestelde
regels en dat aanwijzingen van toezichthouders, trainers en bestuursleden worden opgevolgd.
Wees u er van bewust dat de lokale en rijksoverheden altijd kunnen besluiten om de versoepeling van
de maatregelen voor het tennissen terug te draaien!
Wij wensen alle leden veel plezier bij het tennissen!

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
De standaard richtlijnen zijn:
 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:













neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
vermijd drukte;
was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
schud geen handen, geef geen high-fives.;
Blijf minimaal 14 dagen thuis als iemand uit jouw huishouden positief getest is op covid-19. Volg
hierin het advies van de GGD.
Neem je eigen bidon / drinkfles mee en drink niet uit de fles van iemand anders.
Neem je eigen ballen mee en markeer deze. De ballen van andere spelers mogen weer
aangeraakt worden.
Ga thuis naar het toilet voor en nadat het tennissen.
Douche thuis en kleed je thuis om (de kleedkamers zijn gesloten).
Maak gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg na gebruik.
Hang thuis af (zie verderop in dit protocol).

BANEN EN VRIJSPELEN
Alle banen zijn open voor gebruik door alle leeftijdsgroepen.
De scoreborden zijn teruggezet en kunnen weer worden gebruikt. Wanneer u gebruik wilt maken
van de bankjes op de baan, ga dan op aparte bankjes zitten.
U dient te spelen met uw eigen ballen. Er wordt aangeraden om regelmatig uw handen te wassen en
sportmaterialen te desinfecteren na gebruik.
Na afloop van het spelen dient u de banen te vegen volgens de instructie. NB: sleep ook buiten de
lijnen, en werk van buiten naar binnen om het gravel zoveel mogelijk binnen de lijnen te houden!
Openingstijden
De banen zijn open van 08.00 tot 23.00 buiten deze tijden mag er niet worden gespeeld.
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Afhangen
Conform de KNLTB richtlijnen moet er thuis worden afgehangen om vrij te kunnen spelen. Dit geldt
ook voor de jeugdleden.
Afhangen kan alleen online via de website of de KNLTB clubapp (heel simpel!).
Leeftijd, afstand en aantal spelers op de baan
Er zijn geen leeftijdsgrenzen meer voor het mogen sporten, al wordt wel aan 70+ ers gevraagd om
extra voorzichtig te zijn. Het dubbelspel is toegestaan voor iedereen, ook huishoudens en
leeftijdsgroepen door elkaar.
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben op de baan. Tijdens
trainingen en het spelen hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden; na het spelen geldt
de afstandsregel wel voor iedereen van 19 jaar en ouder (buiten het eigen huishouden). Er geldt
geen maximum aantal spelers meer per baan voor alle leeftijdsgroepen. Dus in een rally bij een
dubbel geldt de 1.5 meter afstand niet, maar een high five en handen schudden doen we nog even
niet. Een toezichthouder voor jeugd is niet meer nodig.

Tennisles
Uiteraard worden er ook door de trainers maatregelen getroffen om de lessen voor u of uw kind en
de trainers zelf veilig te laten verlopen. De trainers volgen de instructies van de KNLTB voor
tennisleraren. Zij houden onder meer afstand van elkaar, de leerlingen en andere volwassenen,
wassen vaker hun handen en zetten alleen die trainingsvormen in waarbij zo min mogelijk risico op
besmetting kan ontstaan. Voor de ballen, leenrackets en andere trainingsmaterialen zijn hygiëne
richtlijnen vanuit de KNLTB opgesteld die zoveel mogelijk zullen worden gevolgd.
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Ook zijn er looproutes opgehangen om het halen en brengen zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Het is per 1 juli toegestaan voor ouders of anderen om het park te betreden en bij de lessen te
komen kijken. Houdt hierbij wel 1,5 meter afstand tot de trainers en andere spelers en
toeschouwers.

Op het park
a) Het terras kent een gescheiden in- en uitgang, aangegeven met pijlen op de vloer
b) In de kantine is een “éénrichting verkeer” routing op de vloer aangebracht met toepassing van de 1,5
afstandsregel; er zijn 1,5 meter vakken aangebracht;
c) De in- en uitgang van de kantine zijn meer dan 1,5 meter van elkaar gescheiden;
d) Op de toiletten zijn desinfecterende middelen beschikbaar;
e) Na toiletgebruik dient men zelf te ontsmetten met desinfecterend middel;
f) In de kantine zijn geen zitplaatsen beschikbaar;
g) De afstand tussen een lid van de kantinedienst en een bezoeker is altijd 1,5 meter;
h) Het terras is zodanig ingedeeld dat de 1,5 meter afstandsregel uitvoerbaar is;
i) De zitbanken op het park zijn aangepast aan de 1,5 meter afstandsregel;

Accommodatie
Clubhuis en terras
Het clubhuis, het terras en de kantine zijn per 1 juli weer geopend! Het is weer mogelijk om drinken
te bestellen; de keuken blijft voorlopig gesloten. Ontsmet vooraf je handen met de desinfectiespray
bij de ingang. Loop via de reguliere ingang het clubhuis binnen en houdt rechts aan, bestel uw
drankje aan de bar en houdt afstand. Loop vervolgens terug richting terras via de openslaande
deuren.
Houdt in het clubhuis de 1,5 meter afstand aan wanneer je even moet wachten op je drankje. Gooi
lege bekers in de prullenbak en zet flesjes zelf terug in de krat bij de deur.
Neem voor het nuttigen van je consumpties plaats aan een van de tafels binnen of buiten. Gebruik
hiervoor de aangewezen plekken en behoudt afstand. Ga niet schuiven met stoelen. De inrichting
van het terras en het clubhuis is volgens de 1,5 meter richtlijn gedaan.
Toilet
Ga voor het sporten thuis naar het toilet. Uitsluitend in noodgevallen kan er gebruik worden gemaakt
van het toilet. Wij hebben onvoldoende middelen en vrijwilligers om de toiletten meerdere malen per
dag schoon te maken.
Kleedkamer en douches
De kleedkamer en douches blijven vooralsnog gesloten omdat er geen capaciteit is om de hygiëne
richtlijnen qua schoonmaak te volgen. Kleed je dus thuis al om in tenniskleding en douche ook thuis
na het sporten.
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Kantinediensten - Toezichthouders
Kantinediensten worden door leden verricht. De bardiensten zijn per 1 juli weer volledig van
toepassing. Degene die bardienst heeft, houdt tevens toezicht op de naleving van de 1,5 meter
afstand. Zij zijn net als de trainers gemachtigd door het bestuur om u aan te spreken en waar nodig
van het park te sturen.

Schoonmaak
De reguliere schoonmaak gebeurt onder verantwoordelijkheid van de kantinecommissie. Daarnaast
heeft de bardienst een taak in de extra reiniging van de toiletten, kranen, spoelknoppen en
deurklinken in het voorportaal van het clubhuis door deze aan het einde van elke dienst te sprayen
met een goedgekeurde desinfectans, welke door de vereniging wordt aangeschaft. Na kort
inwerken van het middel op deze oppervlakten dient het te worden droog gemaakt met een
papieren doekje, die daarna moet worden weggegooid.

Handhaving
Alle regels in dit protocol zijn zorgvuldig opgesteld en hebben als doel om het tennissen zo veilig
mogelijk te laten verlopen. Hiermee hopen we risico’s op corona besmetting door leden, trainers,
vrijwilligers en ouders/verzorgers zoveel mogelijk te voorkomen.
Wij gaan er van uit dan eenieder die zich op het park begeeft, zich aan de afspraken in dit protocol
zal houden en de aanwijzingen van trainers of barvrijwilligers opvolgen.
Met de gemeente hebben wij afgesproken dat we onder bovengenoemde voorwaarden iedereen
weer mogen laten spelen. Wanneer blijkt dat de regels niet worden nageleefd kan de gemeente
besluiten om wederom een algeheel verbod in te stellen om te tennissen. Hiermee benadeelt u alle
leden en de trainers, die daardoor hun werk niet kunnen doen. Bovendien riskeert u persoonlijk een
boete van maximaal € 390,-- een aantekening in het strafblad en een officiële waarschuwing vanuit
de vereniging. De vereniging kan mogelijk een boete krijgen van maar liefst € 4000! Natuurlijk hopen
wij dat het zo ver niet zal komen. We moeten samen door deze ingewikkelde periode heen en
hebben elkaar nodig om dit zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Wijzigingen
Dit protocol wordt aangepast bij nieuwe inzichten of aanpassingen van officiële richtlijnen.
Wijzigingen zullen duidelijk herkenbaar worden aangegeven. De laatste versie van dit protocol staat
altijd op de website van T.V. HEER JAN
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Instructie barvrijwilligers voor bardiensten
Versie 1 juli 2020
Belangrijk:
• Draag altijd het gele hesje zodat je herkenbaar bent als barvrijwilliger.
• Lees het T.V. HEER JAN corona protocol door, zodat je op de hoogte bent van alle regels.
• De reguliere taken voor barvrijwilligers zijn van toepassing, met enkele aanpassingen zoals
vermeld in dit document.
Algemeen:
• Als barvrijwilliger ben je gemachtigd om aanwijzingen te geven conform het protocol en mag
je spelers zo nodig van de baan afhalen.
• Let op je eigen veiligheid: hou als barvrijwilliger ook voldoende afstand tot anderen.
Verkoop
• Uitsluitend verkoop van dranken en snoep / chips.
• Geen verkoop van snacks uit de keuken.
• Gebruik geen glaswerk maar geef een rietje mee (indien de klant dit wil)
• Voor koffie / thee papieren bekers gebruiken.
• Er kan uitsluitend met pin worden betaald. Vraag leden om contactloos te betalen. Desinfecteer
het pinapparaat indien de klant een pincode moet intoetsen.
• Vraag leden om hun flesje in het krat te plaatsen en papieren bekers weg te gooien.
Begin van de bardienst:
• Was je handen met water en zeep (in de keuken).
• Zet de (uitgang) deuren bij het terras open op de haak.
• Zet een leeg krat op de hoek van het terras en binnen naast de bar.
• Desinfecteer de kassa, pinautomaat, koffieautomaat en handgrepen van de koelkasten met de
desinfecterende spray en wat keukenpapier.
Tijdens de bardienst:
• Was je regelmatig je handen.
• Zorg dat je zelf zo min mogelijk de bovenkant van glazen of flesjes aanraakt.
• Desinfecteer tussendoor zo vaak als nodig de bar, pinapparaat etc.
• Let op dat mensen geen stoelen / tafels verschuiven.
• Wanneer je geen klanten hebt: houdt in de gaten of mensen op het terras afstand houden en
spreek hen zo nodig aan.
Einde van de bardienst:
• Haal het krat met flesjes (en verzamel zo nodig glazen en flesjes van tafels) van het terras en ruim
deze op.
• Desinfecteer met de spray en papieren doekjes: de kassa en het pinapparaat; alle deurklinken in
de kantine en de centrale hal aan de binnen- en buitenkant;; in de toiletten de kranen, wc brillen
en spoelknoppen.
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Tot slot:
Bovenstaande maatregelen zijn opgesteld om binnen de beperkingen die gelden voor
sportverenigingen, leden toch iets te kunnen laten nuttigen voor of na het sporten, op een veilige
manier. Spreek leden en andere personen die zich hier niet aan houden, vriendelijk doch dringend
aan op het naleven van de richtlijnen. Als barvrijwilliger ben je gemachtigd om aanwijzingen te geven
conform het protocol.
Zodra je baan reserveert of op park bent, betekent dat, dat je je conformeert aan dit protocol en dit
naleeft.
Informeer altijd het bestuur wanneer mensen ondanks aanspreken de regels niet naleven; wanneer
dit voorkomt, worden zij hier officieel vanuit het bestuur op aangesproken en kunnen er sancties
worden opgelegd.
Belangrijk: het volgen van de regels is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden; bij het
niet naleven hiervan kan de gemeente besluiten het tennispark wederom te sluiten! Bovendien
riskeert men een persoonlijke boete tot maar liefst €390 én een aantekening in het strafblad. Ook de
vereniging kan een hoge boete krijgen en zelfs weer opnieuw gesloten worden.
De laatste dienst van de dag sluit alles af en doet alle baanverlichting uit.
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