Beste leden,
Wij willen alle leden met klem verzoeken om zich aan de Corona maatregelen te houden
zoals wij deze op 10 mei via een memo verspreid hebben. Dit is absoluut noodzakelijk
om te zorgen dat ons tennispark open mag blijven!
Dit betekent:
1. Tennissen is alleen toegestaan als er vooraf online een baan wordt gereserveerd.
2. Bij het betreden van het park moet er gebruik gemaakt worden van de looproutes
welke op het toegangshek en elders op het tennispark zijn weergegeven.
LET OP: Sinds vorige week is de blaashal weg en is ook baan 1 t/m 3 beschikbaar voor
vrij tennissen. Het is NIET toegestaan om via het terras naar de diverse banen te lopen.
Houd je aan de aangegeven looproutes.
3. Het tennispark is alleen geopend voor vrij spelen als er een Corona Coördinator
aanwezig is. Op de momenten dat er geen Coördinator aanwezig is mogen wij ons park
helaas niet openstellen voor vrij spelen. Schrijf je nu in voor de verplichte Corona
Coördinator dienst, via de bardienst link op de website/KNLTB club app.
4. Volg de aanwijzingen van de Corona Coördinator. De Coördinator doet dit in het
belang van de club en voor ons allemaal!
Tot slot:
Tot nader orde is het niet toegestaan om via het terras naar de banen te lopen en ook
niet om op het terras te zitten. Wij hopen per 1 juli goedkeuring te krijgen om de bar en
het terras te openen, maar zover is het nu nog niet. Hiervoor moeten wij afwachten op de
richtlijnen van de RIVM en de KNLTB en vervolgens goedkeuring vragen bij onze
gemeente. Schrijf je dus in voor de Corona diensten en zo snel het mag wordt deze
Corona dienst weer een bardienst!
Wij houden jullie op de hoogte van alle wijzigingen en eventuele versoepelingen.
Het bestuur

