Corona Sport Protocol 'Tennisclub Arnolduspark'
Arnolduspark 16, 2132 CR Hoofddorp
Telefoon: 023-5611440, E-mail: info@arnolduspark.nl

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

De tennisclub is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 23.00 uur en op
zaterdag en zondag van 9.00 tot 16.00 uur.
Op al deze dagen en tijden is er een toezichthouder aanwezig.
Op de tennisclub worden tennislessen gegeven aan junioren en senioren door
leraren van de tennisschool van Van Scheppingen Tennis. De aanwezige
leraren zullen op dat moment ook als toezichthouder optreden op het
tennispark.
Daarnaast kan er dagelijks getennist worden door de leden van tennisclub
Arnolduspark.
Het toegangspad tot aan de tennisbanen is in tweeën gesplitst d.m.v. een
afzetlint. Aan de ene kant gaan de leden naar binnen en aan de andere kant
gaan ze naar buiten toe.
Bij binnenkomst staan er op de tafels op het terras desinfecterende middelen.
Maak hier bij aankomst en vertrek gebruik van.
Er hangen op het toegangspad en op diverse andere plaatsen A4 posters, van
het NOC*NSF en de KNLTB, met daarop diverse richtlijnen waar iedere
tennisser zich aan dient te houden.
Jeugdleden t/m 12 jaar kunnen onder begeleiding van een tennisleraar buiten
tennissen en hoeven geen 1,5 meter afstand te houden; maximaal 6 kinderen
per tennisbaan.
Jeugdleden van 13 t/m 18 jaar kunnen onder begeleiding van een tennisleraar
buiten tennissen als zij onderling 1,5 meter afstand houden; maximaal 4
jongeren per tennisbaan.
Groepen waarbij jeugdleden t/m 12 jaar en jeugdleden vanaf 13 jaar samen
trainen zullen worden opgesplitst.
De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders van de kinderen die les hebben om
hun kind te laten trainen.
Blijf thuis als u een van de volgende (ook milde) symptomen heeft:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts/verhoging.
Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts/verhoging (vanaf de 37.5 C°)
en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft,
mag u weer naar het tennispark komen.
Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog
ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Was voor het en na het tennissen thuis uw handen met water en zeep, minimaal
20 seconden.
De tennisbanen kunnen alleen telefonisch worden gereserveerd.
Telefoonnummer van de club is: 023-5611440
U kunt vanaf 8.30 uur bellen naar de tennisclub om vanaf 9.00 uur deze dag een
tennisbaan te reserveren.
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Op alle andere dagen kunt u vanaf 12.00 uur bellen om een tennisbaan te
reserveren tot aan de volgende dag 12.00 uur.
Er kan zowel single als dubbel gespeeld worden.
U reserveert een tennisbaan altijd voor één uur.
We doen een beroep op u als lid. Kunt u overdag spelen, dan vragen wij u om
ook zoveel mogelijk overdag te spelen. Zo kunnen de leden die overdag niet
kunnen spelen in de avond tennissen.
Bij het reserveren geeft u ook de namen door van uw medespeler(s).
U mag maar één tennisbaan per dag reserveren.
Indien er na uw speeltijd nog een tennisbaan leeg is dan kunt u, na overleg met
de toezichthouder, gebruik maken van deze tennisbaan.
Op welke tennisbaan u speelt, wordt bepaald door de toezichthouder van de
dag. De toezichthouder zit in de serre.
Het officiële standpunt van het Rijk is op dit moment dat sportkantines en de
daarbij behorende terrassen gesloten blijven tot 1 september. We hopen nog
steeds dat er eerder ruimte komt om open te gaan.
Bij vragen kunt u altijd bellen naar de tennisclub: 023-5611440 of mailt u
naar: info@arnolduspark.nl

Noodverordening t.b.v. Horeca
Hieronder staan de belangrijkste maatregelen op een rij:
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Leden kunnen gebruik maken van het buitenterras en de horeca binnen.
Het advies van de overheid is om zoveel mogelijk buiten te blijven.
Alle leden moeten binnen en buiten gebruik maken van een zitplaats. Het is
dus niet toegestaan om staande uw consumptie te nuttigen.
Ook geldt de algemene afstandseis dat personen te allen tijde ten minste
1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Hierbij geldt wel
dat de afstandseis van 1,5 meter gehandhaafd wordt vanaf 3 personen.
De eis dat personen te allen tijde 1,5 meter afstand moeten houden tot de
dichtstbijzijnde persoon geldt niet voor personen die een gezamenlijk
huishouden vormen, zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te
bewaren.
Ons horecapersoneel is verantwoordelijk voor het reguleren van de
toestroom van onze leden binnen en op het terras buiten.
Clustering van wachtende of vertrekkende leden buiten op het terras dient
te allen tijde te worden voorkomen.
Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt niet de afstandseis van 1,5 meter.
Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt deze afstandseis wel.
In de horeca kan alleen met pin worden betaald.
Van de toiletten kan gebruik worden gemaakt.
Bij vragen kunt u altijd bellen naar de tennisclub: 023-5611440 of mailt u
naar: info@arnolduspark.nl

