Plan van aanpak: TC Weert en corona
Datum laatst bijgewerkt: 18 november 2020

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 c.q. corona-verantwoordelijke binnen de
vereniging. Zij is bereikbaar via info@tcweert.nl en 06-12170154.
Activiteiten wel en niet toegestaan
• Wel toegestaan: vrij spelen
Vanaf 19 november mag er ook weer gedubbeld worden. Vanaf 18 jaar is de maximale
groepsgrootte 4 personen per baan. Dubbelen mag in 2 vaste dubbelkoppels. Er dient te allen
tijde 1,5 meter afstand te worden gehouden, óók op de baan.
• Wel toegestaan: trainen
Voor jeugd t/m 17 jaar geldt geen maximale groepsgrootte. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt
een maximale groepsgrootte van 4 personen per baan op 1,5 meter afstand, dit is exclusief
trainer.
• Alle andere activiteiten mogen niet meer, dus geen competitie, geen rackettrekken, geen interne
competitie.
Regels op het tennispark en de tennisbaan
• Vanaf 14 oktober 22.00 uur zijn de kantine en kleedkamers (incl. douches) gesloten.
• Het clubgebouw is alleen open om gebruik te maken van de toiletten.
• Spelers moeten altijd van tevoren vanuit huis via de KNLTB ClubApp een baan reserveren. Op de
website van TC Weert staat uitgelegd hoe dat moet. Dit moet omdat de club gegevens over
aanwezigen moet kunnen verstrekken voor eventueel bron- en contactonderzoek.
• Zonder reservering van een baan mogen spelers niet op het park aanwezig zijn. Ouders mogen
dus ook niet meer bij de training of wedstrijd van hun zoon/dochter gaan kijken. Brengen en halen
van kinderen mag tot de poort van het tennispark.
• Kom maximaal 10 minuten van te voren en wacht in de buurt van de baan. Voor de jeugd: ga niet
zonder toestemming van de toezichthouder (trainer of Jeugdcommissie) de baan op.
• Ga na het tennissen meteen naar huis.
• Iedereen van 19 jaar en ouder houdt op het tennispark 1,5 meter afstand, tenzij je uit hetzelfde
huishouden komt.
• De minibaan is open. Jeugd t/m 18 jaar mag hier zonder beperking in het aantal spelers
tennissen. Volwassenen van 19 jaar en ouder mogen hier met maximaal 2 personen spelen.
• De tennismuur is open. Jeugd t/m 18 jaar mag hier zonder beperking in het aantal spelers
tennissen. Volwassenen van 19 jaar en ouder mogen hier met maximaal 1 persoon tegelijk
tennissen.
• Gebruik bij het tennissen alleen je eigen materiaal (racket, ballen, bidon, handdoek) en markeer je
ballen. Bij de training zorgt de trainer voor de ballen.
• Ga bij het tennissen niet samen op het bankje zitten.
• Wissel van baanhelft met de klok mee.
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)
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o Benauwdheidsklachten
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Kleedkamers
• Vanaf 14 oktober zijn de kleedkamers en douches weer gesloten.
• Er is 1 toiletruimte in de hal open waar zowel dames als heren gebruik van kunnen maken. Deze
toiletruimte wordt dagelijks schoongemaakt door vrijwilligers.
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