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Beste junioren en senioren van TV Poseidon,
Per 1 juli aanstaande treedt er een verdere ‘normalisatie’ op. De grootste veranderingen met ingang van 1 juli 2020 zijn:

1. Er kan weer volop vrij gespeeld worden – de aanwezigheid van een toezichthouder (en hierop afgestemde openingstijden) is niet
langer randvoorwaarde.
2. De kantine gaat weer open.
3. Bezoekers (niet-tennissers, zoals ouders en aanhang) zijn ook weer welkom op het tennispark.
Het betekent niet dat alles weer als vanouds is. Er blijven bijzondere regels van toepassing. Door middel van deze mail zullen we jullie informeren
over de nieuwe situatie.
De belangrijkste regels zijn niet veranderd!
De basis van het beleid is om verspreiding van het Covid-19 virus zo veel als mogelijk te beperken. Om deze reden zijn er harde regels waarvan
niet afgeweken kan worden. Dit betreft:

(a) in acht nemen van 1,5 meter afstand (indien 18+)
(b) hygiëneregels uitvoeren: was regelmatig je handen, nies in de binnenkant van je ellenboog
(c) thuis blijven bij klachten (zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, koorts, plotseling verlies van reuk of
smaak) en je te laten testen
Op het tennispark nabij de entree van de kantine zullen we continu handgel blijven aanbieden zodat eenieder bij aankomst en vertrek de handen
kan reinigen.
Toezichthouders zijn niet langer benodigd
Zonder toezichthouders zou het niet mogelijk zijn geweest om te tennissen in de achterliggende weken/maanden. Wij zijn hen veel dank
verschuldigd! Met ingang van 1 juli is de aanwezigheid van een toezichthouder niet langer een randvoorwaarde.
Kortom er is weer vrij toegang tot het tennispark.
Openingstijden van het tennispark zijn weer als vanouds
Het tennispark zal met ingang van 1 juli weer open zijn van 08.00 uur in de ochtend tot laat in de avond (einde kantinedienst). De tennispasjes
zullen opnieuw geactiveerd worden, zodat eenieder weer toegang heeft via het poortje.
Nieuwe leden zal met spoed een (tijdelijk) pasje worden overhandigd.
Afhangen
De bedoeling is ook dat er weer ‘afgehangen’ wordt via het elektronische afhangbord in het halletje. Het afhangbord is bereikbaar via de
achterdeur. Loop s.v.p. niet via de kantine.
Bovendien willen we vragen dat niet iedereen individueel gaat afhangen, maar dat zo veel als mogelijk 1 persoon namens de groep of het duo
afhangt.
De reden is dat we zo veel als mogelijk willen vermijden dat mensen te dicht op elkaar in een binnenruimte staan…
Er zal veelvuldig worden schoon gemaakt (ook het afhangbord). We zullen zorgen voor schoonmaakdoekjes zodat eenieder die het afhangbord wil
gebruiken, het voor gebruik kan schoonmaken. Het is immers een ‘touchscreen-systeem’.
Aanwezigheidsregistratie
Een belangrijke pijler onder het vernieuwde overheidsbeleid is dat contactonderzoek wordt uitgevoerd zodra iemand positief test op het Covid-19
virus.
Mensen die in contact hebben gestaan met de persoon in kwestie kunnen dan opgespoord worden en getest worden. Om dit contactonderzoek zo
goed als mogelijk te faciliteren zullen wij een aanwezigheidsregistratie inrichten.
Dit houdt in dat alle bezoekers van ons tennispark zich bij aankomst dienen te registreren.
Dus niet alleen degenen die gaan tennissen, maar ook bijvoorbeeld ouders van junioren en aanhang die meekomt met senioren.
Ons afhangsysteem geeft onvoldoende inzicht. Om deze reden wordt eenieder gevraagd om bij de entree van de kantine de naam, aankomsttijd en
vertrektijd te noteren.
De kantine mag weer open / bezoekers zijn weer welkom op het tennispark
De kantine gaat weer open – voor het eerst op 1 juli aanstaande – voor zover we een kantine bezetting kunnen organiseren. Ook hebben bezoekers
dan weer toegang tot het tennispark. We gaan dit als volgt doen:

-

Er zijn geen zit- of staanplaatsen in de kantine. Je mag – tenzij je kantinedienst hebt – alleen in de kantine verblijven om te
bestellen, te betalen, de drankjes mee naar buiten te nemen en uiteindelijk het glaswerk weer binnen af te geven.
Onder de luifel zijn 3 zitgroepen voor maximaal 4 personen per zitgroep gecreëerd. Op het terras staan her en der een aantal
houten (picnic)tafels. Per tafel zijn er 4 zitplaatsen, waarbij tenminste 1,5 meter afstand dient te worden aangehouden.
Op de tribune naast baan 1 en op de diverse banken naast de overige banen zijn slechts een beperkt aantal zitplaatsen gegeven het
uitgangspunt om tenminste 1,5 meter afstand aan te houden door 18+-ers.
Vooralsnog zijn in de kantine alleen drankjes verkrijgbaar en is er een beperkt aanbod van voorverpakte etenswaren (snoep,
koek, chips). M.a.w. de keuken is gesloten.
De toiletten zijn weer vrij toegankelijk (via de achteringang). Kleedkamers en douches blijven gesloten.
Het streven is om op alle werkdagen – ook tijdens de zomer/schoolvakantie – de kantine te openen om 19.00 uur.
In de kantine geldt een vaste procedure en looproute: (i) bij binnenkomst via de schuifpui rechtdoor lopen naar de bar. (ii) Plaats
hier de bestelling en betaal hierna eerst waarna (iii) de bestelling wordt klaargezet op de hoek van de bar aan de linkerkant
(gezien vanuit het perspectief van de bezoeker). (iv) Hierna loop je met bestelling aan de rechterkant van de kantine (dus om de
eventuele wachtrij heen) weer naar buiten door de schuifpui. (v) Pas hierna is de volgende klant aan de beurt om de bestelling te
plaatsen, enz.

Kantinedienst-medewerkers hebben een ietwat ruimere taak
De kantinedienst-medewerkers zullen voortaan een ietwat ruimere taak hebben. Zo wordt van hen verwacht dat ze paar keren tijdens hun dienst
met reinigingsdoekjes de deurklinken en het buitenkraantje schoonmaken.
Ook wordt onder meer van hen verwacht te bewaken dat er afdoende handgel wordt aangeboden. Er zal een specifieke instructie worden opgesteld
t.b.v. de kantinedienst-medewerkers, deze is achter de bar aanwezig.

Introducés zijn van harte welkom
We willen graag mensen laten kennismaken met de tennissport en met onze vereniging. Onze vereniging kan ook nog nieuwe leden gebruiken.
Gegeven de bijzondere omstandigheden is eenieder die de tennissport wil uitproberen welkom op ons tennispark. Vooralsnog zullen we dit zonder
kosten en/of verdere verplichtingen toestaan tot 1 september aanstaande.
Tot slot…
In de hele maatschappij worden regels enorm versoepeld in vergelijking met de situatie van nog maar 3 maanden geleden. Het valt en staat met de
discipline om ons aan een aantal basisregels te houden inzake in acht te nemen afstand en hygiëne. Dat geldt ook op ons tennispark. Het kan
voorkomen dat ‘onbewust’ deze basisregels niet altijd worden nagekomen (bijvoorbeeld in situaties dat het gezellig is en er wellicht een paar
glaasjes wijn of enkele biertjes worden gedronken). Wees dan niet bang om de mensen die de regels enigszins negeren hierop aan te spreken. En
word niet boos als je erop wordt aangesproken!
Mochten er vragen zijn, of mocht je je zorgen maken over de situatie op ons tennispark, neem dan contact op met de coronaverantwoordelijken
binnen het bestuur (stuur een mail of pak de telefoon): Jur Haak of Jan-Hein Gerritsen.
We wensen jullie veel tennisplezier toe!
Groet, namens het bestuur,
Jan-Hein Gerritsen
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