Covid-19 Jeugdprotocol LTC Steenwijk
Toegang tot het park








Leerlingen van de tennisschool Dallinga vanaf geboortejaar 2002
Leden van LTC Steenwijk vanaf geboortejaar 2002, die vrij tennissen én online een baan hebben afgehangen. Je
dient vooraf een baan te reserveren via de KNLTB Clubapp. Download de app gratis in de ‘Google Play store of Apple
store’. Zorg ervoor dat je de baanreservering daarna bevestigt via het afhangbord in de hal van het clubgebouw.
Ouders is het in principe NIET toegestaan het park te betreden tenzij de ouder een toezichthoudende rol vervult op
momenten dat er geen tennistraining wordt gegeven Deze ouder van één van de spelende kinderen MOET zich
bekend maken bij het bestuur per mail voorzitter@ltcsteenwijk.nl.
Wij moeten dit vervolgens melden bij de gemeente. Niet opvolgen van deze maatregel kan leiden tot sluiting.
Wegbrengen en ophalen van kinderen dient op de parkeerplaats te gebeuren
Kinderen die met de fiets komen, mogen hun fiets in het fietsenrek plaatsen

Op het park






Spelers dienen 10 minuten voor aanvang van de les of voor aanvang van de baanreservering aanwezig te zijn om zo
het toegangspad vrij te maken voor de uitgaande spelers
Spelers blijven wachten bij de centrale deur voor de kantine om zo de spelers die de baan verlaten de ruimte te
geven. Spelers dienen tijdens het wachten 1.5 meter afstand te houden.
Men mag de baan betreden als de baan vrij is of op teken van de tennisleraar
De kantine blijft gesloten; de centrale hal en toiletten zijn toegankelijk. Hier kan men ook de EHBO kit vinden
alsmede de sleutel van de AED
Aan de buitenkant van het gebouw en in de centrale hal bevindt zich desinfecterende handgel. Het wordt
geadviseerd voor aanvang van het spel en na afloop deze gel te gebruiken

Op de tennisbaan







Baan 1 tot en met 6 zijn open voor jeugd en voor training
Voor de trainingen wordt het aantal beschikbare banen uitgebreid van 2 tot 3, deze zijn in ons systeem
gereserveerd (baan 4-6)
Tijdens training houdt men zich bij uitleg door de trainer aan de 1.5 meter regel
Buiten training om mogen er maximaal 4 spelers zich op een baan begeven
Bij het wisselen van helft doet men dat met de klok mee
Scoreborden worden NIET gebruikt

Na afloop


De spelers verlaten de baan, na eventueel gebruik van desinfecterende handgel, en verlaten direct het park via de
normale route
Mochten er vragen zijn dan kan men zich wenden tot Taco Homan – voorzitter@ltcsteenwijk.nl of 06-20 30 20 24

