Beste tennisvrienden,
Hierbij de 4e nieuwsbrief van 2021.
Wijzigingen ‘Corona’
Stap 2 van het openingsplan is ingegaan. Dat betekent voor ons dat het terras weer open
mag zijn onder voorwaarden. We hebben in overleg met de kantinecommissie het volgende
afgesproken:
•
•
•
•
•

We richten het zo in dat er 16 mensen kunnen zitten conform de regels en
voorschriften. 16 is immers het maximale aantal dat kan spelen en dus het terras kan
bezoeken voor of na het tennissen.
De kantinecommissie zal aankomend weekend ook weer, beperkte, voorraad
opbouwen. Niet het volledig bekende assortiment zal direct aanwezig zijn.
Op zondag 30 mei zal dan voor en tijdens de toss het terras van 10.00-13.00 uur voor
het eerst weer open zijn.
Stap 3 van het openingsplan geeft waarschijnlijk wat meer ruimte tot opening tot
22.00 uur. Als dat ingaat, verwachting 2e week juni, zal er ook kantinebezetting zijn
op weekdagen en voor de toss.
Bijgevoegd is ook een kantinerooster voor de komende weken. Omdat dit natuurlijk
allemaal voor iedereen ‘kort dag’ is, zal het wellicht niet in de agenda’s passen.
Verzoek om dan met iemand te ruilen of iemand anders te vragen de dienst in te
vullen. Dat gaat zeker lukken!

Bijgevoegd de regels en voorschriften die door de KNLTB zijn vertaald in ‘tips’. Hieronder de
belangrijkste waar wij rekening mee moeten houden.
•
•
•
•
•

Maximaal 2 personen aan 1 tafel op 1,5 meter afstand;
Reserveren: we koppelen het terrasbezoek aan de reserveringen die al gedaan zijn
voor het reserveren van de baan (vrij spelen of les) of inschrijven van de toss.
Registratie van terrasbezoek zal ter plaatse gebeuren. Er zullen inschrijflijsten liggen
waarop bezoekers zich kunnen inschrijven.
Kantine alleen toegankelijk voor de kantinedienst: drankjes bestellen bij de deur.
Zijdeur is open voor toiletgebruik en handen wassen/bidon bijvullen. Kleedkamers
blijven gesloten.

De tafels en stoelen op het terras zijn conform geplaatst. We gaan er van uit dat deze zo
blijven staan en zo worden gebruikt en teruggezet!
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Toss
Voorlopig gaan we op dezelfde wijze door met de toss. We gaan er van uit dat er met betere
weersomstandigheden ook de toss beter bezocht zal gaan worden. Omdat er meer ruimte is
om terras te openen, is en blijft reserveren voor toss (en terrasbezoek) van kracht.
Open dag
De open dag zullen we in juni gaan organiseren. Daarover volgt berichtgeving in een
volgende nieuwsbrief.
Laddercompetitie
Om verder te gaan met de inrichting/organisatie zullen we eerst moeten zien hoeveel
spelers willen deelnemen. Dan kunnen we ook zien of we ‘meerdere’ ladders/pyramides
kunnen opzetten, waarbij promotie/degradatie kan worden afgestemd. Tot op heden zijn er
te weinig aanmeldingen om al te gaan opzetten en starten.
Dus mocht je willen deelnemen aan de ladder/pyramide, dan gaarne je naam door te geven
via info@ntcnijeveen.nl . Doelstelling is dan om medio mei te starten met de
laddercompetitie.
Commissie ‘padel in Nijeveen’
De commissie is van start gegaan en heeft een eerste vergadering gehad. Van daaruit zijn al
een paar acties uitgezet, zoals een bezoek aan de vereniging in Dalen.
Blijf gezond en veilig!
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