Beste leden
Wij roepen iedereen op om onderstaande goed te lezen. We willen allemaal dat alles zo snel
mogelijk weer "normaal" wordt. Dan moeten we ons wel aan de regels houden. Dit gebeurt
nog niet altijd. Jullie bestuur bestaat uit vrijwilligers, niet uit politie agenten. Je kan ze op zijn
minst helpen door je aan de regels te houden. Hieronder staan de belangrijkste regels.
Lees deze AUB goed.
Vanaf dinsdag mag er ook weer gedubbeld worden door volwassenen van 19 jaar en
ouder, 4 spelers per baan. Mits gecontroleerd en met 1.5 meter afstand.
Ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet durven laten gaan.
We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken
en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de
gezondheid van anderen.
De belangrijkste regels:
• Iedereen moet vanuit huis of via Boschrijck een baan reserveren.
• Jeugd tot en met 18 jaar mag alleen vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder op
dinsdag, woensdag en donderdag van 14.45-18.15uur.
• Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag ook vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder op
dinsdag, woensdag en donderdag van 19.15-21.15uur. Reserveren moet via towjunioren@ziggo.nl.
maximaal 4 spelers per baan!
• Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vrij spelen zonder toezicht van een toezichthouder;
maximaal 4 spelers per tennis baan.
• Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.
• Vanaf 13 jaar, houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar. (Tip! racket lengte afstand)
• De vereniging is alleen open voor vrij spelen (mits er van te voren een baan is
gereserveerd) en trainen. De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.
• Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan
gereserveerd hebben en/of training hebben.
• Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles
van hun kinderen.
• Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
• Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.
• Volg de instructies op het park op!
Heeft u corona gerelateerde vragen. Neem dan contact op met tow-junioren@ziggo.nl of bij
urgentie bellen met Menno Stok 0629224094
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

