Tennisvereniging Poseidon
Update Corona Maatregelen
29 september 2020

Maandagavond 28 september 2020 zijn door de Regering nieuwe maatregelen
bekendgemaakt. Met ingang van 29 september 2020 zijn deze ingegaan.
Het tennispark is alleen open om te kunnen sporten
De bedoeling van de Regering is om enerzijds het sporten niet onmogelijk te maken en
anderzijds een ‘onnodig’ samenkomen van mensen tegen te gaan. Het tennispark blijft open.
De belangrijkste twee maatregelen zijn (1) dat de kantine dicht moet (en inmiddels is) en (2) dat
je alleen maar op het tennispark mag verblijven om te sporten.
M.a.w. toeschouwers, ouders en overige bezoekers zijn helaas voorlopig niet langer welkom.
Ook verwachten we, dat je na gespeeld te hebben, per omgaande het tennispark weer verlaat
en dus niet nog enige tijd blijft ‘rondhangen’.
Kantine: EHBO-spullen, defibrillator en toiletten
De achteringang van de kantine zal openblijven, zodat de toiletten bereikbaar zijn. Ook zal er
kunnen worden ‘afgehangen’. De kleedkamers zullen dicht zijn. We proberen te organiseren,
dat de kleedkamers open zullen zijn tijdens de competitie-speeldagen. We gaan zo snel als
mogelijk de EHBO-/verbandspullen en de defibrillator verplaatsen naar het halletje bij de
achteringang.
Meldplicht bij Veiligheidsregio, toezichthouders en controle door de overheid
Eerder in de week was al bekend gemaakt, dat Flevoland is aangewezen als een regio waar
verscherpte maatregelen gelden. Eén van de maatregelen is, dat we de melding zullen moeten
doen bij de Veiligheidsregio, dat we op enkele competitiespeeldagen meer dan 50 mensen op
ons tennispark verwachten. De Veiligheidsregio schrijft tevens voor, dat op dat soort momenten
er een toezichthouder aanwezig moet zijn op het tennispark.
Op de website van de Veiligheidsregio is terug te vinden dat er controles zullen plaats vinden,
specifiek ook op sportlocaties. Gegeven de ernst van de situatie, waarin we nu leven houden wij
er rekening mee dat dan niet alleen waarschuwingen zullen worden gegeven, maar ook boetes
zullen worden opgelegd aan aanwezigen (en eventueel ook de vereniging) indien overtredingen
worden geconstateerd.
Tennislessen, ouders en toeschouwers
De tennislessen gaan gewoon door. Een verandering is dat toeschouwers (ouders) niet langer
welkom zijn. Dit betekent wat ons betreft zo veel als mogelijk kinderen wegbrengen en afzetten
bij de poort en desnoods even meelopen om je kind ‘over te dragen’ aan de trainer.
Voor de allerjongste kinderen, die in rood spelen en in deze periode voor het eerst deelnemen
aan een tennisles, willen we (voorlopig) een uitzondering maken: zij hebben toegang tot het
tennispark. Ouders van kinderen waarbij begeleiding noodzakelijk is, hebben eveneens toegang
tot het tennispark. Zij kunnen dat melden door een mail te sturen jeugd@tvposeidon.nl.
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Competitie, ouders en toeschouwers
De KNLTB heeft aangekondigd dat de competitie doorgaat. Het sporten gaat door, echter het
hieraan verbonden sociale gebeuren zal minimaal dienen te zijn: bezoekende teams worden
geacht circa 10 minuten voor de eerste wedstrijd te arriveren en meteen na de laatste wedstrijd
weer weg te gaan. Het is toegestaan om zelf drank mee te nemen – bedoeld wordt koffie, thee
of iets fris (geen alcohol) – voor de spelers die gedwongen zijn te wachten tijdens de
wedstrijden van hun teamgenoten. Er is geen ruimte voor koek en taart of hapjes na afloop…
Voor de jeugdteams geldt dat thuisspelende teams één volwassene als begeleider mogen en
ook moeten hebben. Voor bezoekende teams geldt hetzelfde met als uitzondering dat
benodigde chauffeurs ook welkom zijn als begeleider van dat team. Helaas zijn dus ouders,
opa’s en oma’s e.d. als toeschouwer voorlopig niet meer welkom.
Competitie, schuilcapaciteit en speel-/baanschema
Met het sluiten van de kantine hebben we het praktische probleem dat er onvoldoende
capaciteit is op ons tennispark om in geval van een tijdelijke regenbui onderdak c.q. een plek
om te schuilen aan te bieden. We kunnen – zolang de tent het nog houdt – maximaal 3 teams
inclusief hun tegenstanders een droge plek aanbieden. Om deze reden zullen we de planning
van de wedstrijden gaan aanpassen zodat in beginsel niet meer dan deze 3 teams aanwezig
hoeven te zijn. De betrokken captains zullen hierover worden geïnformeerd.
Aanwezigheidsregistratie: voortaan ook elektronisch door scannen van QR-code
Aanwezigheidsregistratie van eenieder die het tennispark betreedt, is en blijft verplicht. Tot nu
toe deden we dit ‘op papier’. Op korte termijn gaan we dit ook elektronisch mogelijk maken. Bij
de entree van ons tennispark / naast de kantine, zal duidelijk zichtbaar een instructie met QR
code zichtbaar zijn. Door via je smartphone die QR-code te scannen kom je op een websitepagina waar je je kunt registreren. De registratie wordt vervolgens opgeslagen en na 14 dagen
gewist. Voor hen die niet over een smartphone beschikken (of in geval van een storing), zal een
papieren versie beschikbaar blijven. Deze tref je aan onder de luifel.
Overige belangrijke afspraken
Hierbij een korte herhaling van de overige belangrijkste ‘afspraken’:
Registreer je bij aankomst op het tennispark t.b.v. eventueel bron- en contactonderzoek door
GGD;
Blijf thuis (en laat je testen) bij gezondheidsklachten, waaronder: neusverkoudheid, niezen,
hoesten, verhoging, koorts, plotseling verlies van reuk en smaak;
Neem enkele hygiëneregels in acht: reinig regelmatig je handen en nies in de binnenkant van je
ellenboog;
Houd onderling voldoende afstand: tenminste 1,5 meter;
Houd je aan de maximale bezetting per tafel: 4 personen bij een kleine picknick-tafel en 8 bij
een grote picknick-tafel (rekening houdende met dan 2 losse stoelen op de beide koppen van
de tafels);
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Tot slot
Beste mensen, we willen allemaal zo veel als mogelijk kunnen blijven tennissen. Als iedereen
zich aan alle nieuwe maatregelen houdt, is er een kans dat we niet alsnog in een lock-down
terecht komen en ook ons tennispark wordt gesloten. We doen dan ook een beroep op jullie om
je in te spannen om aan de nieuwe regels te voldoen!
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