Beste leden,
Met ingang van woensdag 1 juli a.s. zijn de volgende versoepelingen van kracht voor onze vereniging:
Bardiensten
Per 1 juli gaat de bar weer open en worden er weer bardiensten gedraaid.
Hiermee stoppen de Coronadiensten. De reeds ingevulde Coronadiensten blijven staan, maar de invulling wordt
gewijzigd in bardienst.

Bar en terras regels
Houd je aan de routing zoals aangegeven: het clubhuis ingaan alleen via de deur bij baan 1 en het clubhuis
verlaten door de deur bij baan 7.
Spelers, ouders en toeschouwers zijn vanaf 1 juli welkom in de kantine en op het terras met inachtneming van de
1,5 meter afstand.
Wil je aan de bar iets bestellen, betaal dan uitsluitend met de pin.

Accommodatieregels
Vrij tennissen is toegestaan voor alle leden, zonder de verplichte fysieke aanwezigheid van een Corona
Coördinator.
De 1,5 meter regel blijft bestaan. Om dit te waarborgen verzoeken we iedereen om zich aan de routing te houden
zoals we die sinds half mei hebben. Dus ondanks dat de versperring naar het terras open is, verzoeken we de
spelers toch om via de aangegeven looproute naar de banen te lopen, dus NIET oversteken via het terras.

Tennissen
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben op de baan. Tijdens trainingen en in
het spel bij wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Dus in een rally bij een dubbel geldt de
1.5 meter afstand niet, maar een high five en handen schudden doen we nog even niet.

Toernooien
Informatie over de clubtoernooien wordt binnenkort rondgestuurd door de commissies.

Tot slot
Wij bedanken alle leden voor het draaien van de Coronadiensten en voor het volgen van alle richtlijnen die ons
zijn opgedragen.
Dringend verzoek aan alle leden om deze nieuwe richtlijnen te blijven volgen, waarbij iedereen zelf de
verantwoordelijkheid draagt voor het eigen gedrag, Met elkaar houden we de club open en blijft het gezellig en
gezond!

Het Bestuur

