PROTOCOL COVID-19 EN
VERANTWOORD TENNISSEN
Tennisvereniging Frankrijk
(verder aangeduid als TVF)

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid
heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan,
met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is
zeker nog niet verdwenen.

Contactpersoon
Contactpersoon gemeente Harderwijk: Jasper Laman-Jensen (voorzitter TVF).
E. voorzitter@tvfrankrijk.nl | M. 06-23999991

Start en openingstijden
Tennisvereniging Frankrijk is met ingang van zondag 24 mei weer open voor zowel jeugd
als senioren. Vanaf 1 juli zal ook ons clubhuis en terras weer geopend zijn!
Openingstijden jeugd
•

Op maandag t/m zondag van 07.00 tot 19.30 uur. Jeugdleden mogen na 19.30 uur
doorgaan met tennissen, totdat een seniorlid de baan afhangt.

Openingstijden senioren
•

Maandag t/m zondag van 07.00 tot 23.30 uur. Op maandagavond is baan 5,
zaterdag tot 12.00 uur het hele park en zondag tot 13.00 uur baan 4 en 5 voor
tennisschool NDO gereserveerd.

Algemene richtlijnen
•

•

Voor iedereen geldt: Houd je aan de algemene adviezen en hygiënemaatregelen
van het RIVM. Was je handen regelmatig, nies en hoest in je elleboog. Wanneer je
verkoudheidsklachten hebt of iemand binnen jouw huishouden ziek is blijf je thuis.
Risicogroepen en leden boven de 70 jaar dienen zelf hun risico te analyseren of zij
zich op het tennispark en in het clubhuis kunnen begeven.
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Vereniging
•
•

•
•
•
•
•

Er geldt éénrichtingsverkeer op het park. De looproute* is duidelijk zichtbaar en
voor iedereen verplicht.
Fietsen zullen niet meer op het tennispark geparkeerd worden. Op de parkeerplaats
is een ‘fietsenhok’ gemaakt (een afgezet vlak waar fietsen geplaatst kunnen). Dit
bevordert de doorstroom bij de ingang van het park.
Er is desinfecterende handgel aanwezig op duidelijk zichtbare plaatsen. Iedereen is
verplicht de handen te desinfecteren bij het betreden van het tennispark.
De hygiëneregels en belangrijkste maatregelen hangen duidelijk zichtbaar op het
tennispark middels posters en informatiebordjes.
Het clubhuis, terras en sanitaire voorzieningen zijn weer geopend. Lees hiervoor de
richtlijnen in het aanvullende protocol.
De baanverlichting gaat ’s avonds om 20.30 uur automatisch aan en om 23.30 uur
ook weer automatisch uit.
De AED en een verbanddoos hangen aan de gevel bij het oude afhangbord.

* Looproute: bij betreden van het tennispark eerst handen desinfecteren dan rechtsaf via de reguliere
fietsenstalling de heuvel op naar terras/luifel, daar wachten tot jouw baan beschikbaar is.

Tennissen
•

•

•
•
•

•

Senioren kunnen weer vrijspelen op de ouderwetse manier middels afhangen via
het (nieuwe) afhangbord. Er hoeft van te voren dus geen baan meer gereserveerd
te worden.
De dinsdagavond- en donderdagochtend toss vinden vanaf 1 juli weer plaats. Het is
dan niet meer mogelijk om op dinsdagavond vrij te spelen. Op donderdagochtend
zullen 1 à 2 banen voor vrijspelen beschikbaar zijn.
Een toezichthouder voor jeugd is niet meer nodig.
Ouders zijn weer welkom op het tennispark! Wanneer je als ouder komt kijken,
zoek dan een plekje op het terras (en niet op de bankjes bij de tennisbanen).
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben op de
baan. Tijdens trainingen en bij vrijspelen hoeft geen 1,5 meter afstand te worden
gehouden (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.
Voorafgaand en na afloop van het tennissen dient iedereen van 19 jaar en ouder
wél 1,5 meter afstand van elkaar te houden, ook in het clubhuis en op het terras.

En verder…..
•

Neem eigen materiaal mee zoals (gemarkeerde) tennisballen, een bidon met water
(gevuld!) en een handdoek.
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•
•
•
•

Denk ook aan je ledenpas voor toegang tot het park en KNLTB-pas voor het
afhangen!
Leg spullen (tas, jas, bidon) zo ver mogelijk van die van een ander. Hiervoor is
voldoende ruimte.
Geef geen high-fives e.d. en gebruik de scoreborden op de baan niet.
Houd rekening met elkaar, let een beetje op elkaar en geef elkaar de ruimte: gun
elkaar deze mogelijkheid om te kunnen tennissen!

Tennislessen via NDO
De tennislessen zijn alweer in volle gang. Tennisschool NDO volgt bij het geven van de
lessen ook ten allen tijde het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF, de aanvullende
richtlijnen voor tennis van de KNLTB en uiteraard het protocol van TVF.

Met elkaar verantwoordelijk
Alle leden hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om de regels en voorwaarden te
volgen. Handhaving van Gemeente Harderwijk controleert hier actief op. Overtredingen
hebben de volgende consequenties:
o Een persoonlijke boete van € 75,- of € 390,- (leeftijdsafhankelijk)
o Een boete voor TVF van € 4.000,o Bij herhaald overschrijden van de regels: sluiting van het tennispark

Wij wensen iedereen heel veel tennisplezier en gezondheid toe!
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