Beste tennisvrienden,
Hierbij de 5e nieuwsbrief van 2021.
Wijzigingen ‘Corona’
Vanaf 26 juni a.s. zijn er weer wat meer mogelijkheden op en rond het tennispark. Dit heeft
voor ons vooral invloed op de toss en op de sluitingstijd van het terras. Vanaf zaterdag 26
juni hanteren we het volgende:
•
•
•
•

De kantine blijft gesloten. Daar wijzigen we dus voorlopig niets aan. Toiletbezoek is
mogelijk via de zijdeur.
De kleedkamers blijven gesloten. Er kan dus ook geen gebruik worden gemaakt van
de douches. Er moeten nog wat werkzaamheden en verbouwingen plaatsvinden. Tot
die tijd blijft het nog even gesloten. Dus daar wijzigen we voorlopig niets aan.
Het terras kan langer open blijven dan 22.00 uur. Dit zal vooral van toepassing zijn op
de trainingsavonden maandag en donderdag en op de toss van woensdagavond.
Voor de toss hoeft niet meer te worden ingeschreven (zie aparte kopje toss).

Hieronder nogmaals 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)
Bij de toss (vrije inloop) dient een registratielijst te worden ingevuld.
Registratie van terrasbezoek door publiek (niet tennissend) 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
Vanaf heden is inschrijven en reserveren voor de toss niet meer nodig. Wel is er een
registratie ter plaatse. Dus iedereen moet bij aankomst op het terras even inschrijven op een
intekenlijst.
Woensdag: start vanaf 19.30 uur
Zondag: start vanaf 10.30 uur
Voor beide dagen geldt:
•
•
•
•

Registratie toss/terras op de intekenlijst op het terras (controle door de
kantinedienst)
Vrije inloop
4 banen beschikbaar
Einde: onderling te bepalen

Open dag
Op 19 juni jl is er op het park een open dag georganiseerd. Verdeeld over 2 sessies hebben
daar 32 sportievelingen aan deelgenomen. Met dank aan de vele vrijwilligers, de trainers van
Breakpoint en het mooie weer was dit een zeer geslaagde middag te noemen. We hopen
veel nieuwe (zomer)leden te kunnen verwelkomen!
Laddercompetitie
Het aantal aanmeldingen voor de laddercompetitie is te beperkt om iets verder te gaan
opzetten. Omdat er nu meer mogelijkheden komen om wedstrijden en toernooien te
organiseren, zullen we daar gebruik van gaan maken. We zullen gaan kijken of we in juli
en/of augustus een mixed en/of dubbel toernooi kunnen gaan organiseren.

Blijf gezond en veilig!
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