TENNISCLUB UITGEEST
PROTOCOL HEROPENING CLUBHUIS OP 1 JULI 2020
OPGESTELD 26 JUNI 2020

1. algemene uitgangspunten
1.1. Uitgangspunt is dat afspraken helder en hanteerbaar zijn voor alle leden (toeschouwers zijn niet
welkom) en zich houden aan de onderstaande richtlijnen/protocol van overheid en RIVM.
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/ of plotseling verlies van reuk of smaak, dit geldt voor iedereen;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog
klachten had (volg hierin het advies van de GGD);
• indien je positief getest (vastgesteld met een laboratoriumtest) bent op het nieuwe
coronavirus, blijf minimaal 7 dagen thuis na de uitslag van de test;
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie
het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
• 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;
• personen kunnen bij klachten laagdrempelig worden getest via bedrijfsarts of GGD;
• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals
bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/
bewegen;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden.
Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren tot 18 jaar
dienen wel 1,5 meter afstand tot volwassenen te houden;
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de sportlocatie vertrekt thuis naar het toilet;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en wacht dan
bij de door u gereserveerde baan;
• het tennispark is alleen toegankelijk voor sporters en trainers, leveranciers en
onderhoudsmedewerkers, vooralsnog niet voor toeschouwers.
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1.2. De bardienst is verantwoordelijk voor de naleving van de huisregels en de regels van het
protocol. Zij spreken 1 keer de leden aan bij het niet naleven van de regels. Wanneer leden de regels
niet willen opvolgen en/of weigeren te vertrekken dan schakelt de bardienst een bestuurslid in die
dan verplicht is naar de tennisclub te komen en de zaak moet afhandelen. In het uiterste geval wordt
het clubhuis en het terras gesloten en zal het betrokken lid ter verantwoording worden geroepen.
1.3. Uitgangspunt is een beheerste openstelling naar activiteiten en het voorkomen van (te) grote
aantallen leden die het tennispark en het clubhuis bezoeken.
1.4. De vereniging maakt de afspraken zichtbaar:

• op de terrassen
• bij alle ingangen
• op website en social media

2. Protocolbepalingen
2.1. Aanpassingen kantine en terras:
- Tafels en stoelen zijn zo neergezet worden dat aan een tafel maximaal 2 personen zitten binnen 1,5
meter van elkaar. Tussen de tafels onderling is 1,5 meter afstand.
- Er is slechts één looproute die door looplijnen is aangegeven.
- Aan de bar staan geen barkrukken. Alleen bij de hoge zittafels in de kantine staan barkrukken op
1,5 meter onderlinge afstand.
- De plekken van tafels en stoelen zijn gemarkeerd zijn middels stickers. De stoelen en tafels mogen
niet worden verplaatst.
- Bij een aantal vaste plekken (entree in de hal, achter de bar, bij de toiletten en bij de pinautomaat)
zijn desinfectiemiddelen aanwezig. De bardienst kan handschoenen gebruiken.

2.2. Algemene richtlijnen voor Kantinebeleid:
- De kantine sluit om 23:00. De functies van de bardienst zijn:
•
•

Naleven van het protocol
Desinfecteren van tafels en stoelen elke keer zodra er nieuwe leden gebruik willen maken
van die stoelen en tafels

- Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat
geldt voor bardienst en leden.
- Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne in relatie tot het waarborgen van de 1,5 meter
afstand houden.
- Zorg voor maximale bedrijfshygiëne, vooral achter de bar, van de sanitaire voorzieningen en van de
pinterminal.
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- Alleen toegang tot de kantine als je daadwerkelijk getennist of gepadeld hebt (zodat een
baanreservering gelijk als ‘horecareservering’ gebruikt kan worden)
- Reinig tafels, stoelen en banken grondig als leden het clubhuis hebben verlaten.
- Instrueer de bardienst en toezichthouders over de hygiënische maatregelen (bij voorbeeld handen
wassen) die zij in acht moeten nemen en voorzie ze van hygiënische hulpmiddelen (bij voorbeeld
desinfecterende middelen en eventueel handschoenen).
- Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

2.3. Algemene richtlijnen voor de bardienst:
- Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt: blijf thuis en meld je af.
- Wijs zowel leden als je mede-bardienst er op als de regels niet na worden geleefd.

2.4. Algemene richtlijnen voor de leden:
- Houd 1,5 meter afstand tot andere leden. Maar: aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een
gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
- Op het terras mag je alleen zitten, niet staan.
- Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
- De toezichthouder en/of bardienst kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of
griepklachten.
- Volg altijd de aanwijzingen van het barpersoneel of toezichthouder op.
- Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
- Laat stoelen en tafels staan op de aangegeven plekken (gemarkeerd met stickers).
- Was na het toiletbezoek grondig je handen.
- Vul je bidon thuis met water in plaats van in de kantine.
- Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van de kantine en/of de geldende 1,5m regels van de
overheid dan kan de toegang tot de kantine worden ontzegd.
- Volg de looplijnen die op de vloer zijn aangebracht.
- Maximaal 4 personen tegelijk mogen bestellen bij de bar (op 1,5 meter afstand van elkaar zijn lijnen
op de vloer voor de bar aangebracht).
Schade die de vereniging lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden
verhaald.
3

2.5. Toezicht en naleving van de protocolregels
- De veiligheid van leden en bardienst staat centraal bij onze protocolregels.
- De banen dienen vooraf te worden gereserveerd, dit houdt tevens in dat je op het buitenterras een
tafel reserveert en dat je verklaart gezond te zijn en je strikt houdt aan richtlijnen gesteld onder 1.1.
Je kan van de tafel gebruik maken tot dat degene die na jou komt tennissen ook gebruik wil maken
van de tafel. De mogelijkheid bestaat om dan in het clubhuis aan een tafel plaats te nemen. Wanneer
er geen plaats meer is dan moet je het park verlaten.

3.0. Loopplan kantine

Het clubhuis is alleen toegankelijk via de hoofdingang. Met pictogrammen wordt de
looproute en de ingang aangegeven. In de hal kunnen bezoekers linksaf naar de toiletten en
de kleedkamers en rechtsaf naar de kantine. Het clubhuis mag alleen via de deur naar het
grote terras (onder de overkapping) worden verlaten. Met pictogrammen wordt de
looproute en de uitgang aangegeven.
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