Geacht lid
De vakantie is weer voorbij en vanaf komende week mogen we weer gaan tafeltennissen.
Daar zijn we erg blij mee!
Echter omdat het Coronavirus nog steeds onder ons is, gelden er bepaalde richtlijnen
om het sporten mogelijk te maken. Onderstaand worden de voorschriften vanuit onze
vereniging i.c.m. de richtlijnen vanuit De Borgh en de Nederlandse Tafeltennis Bond
weergegeven.
Neem de algemene richtlijnen in acht:
• Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand!
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen
• Pas hygiëne toe (handen wassen met zeep voor en na het sporten)
• Schud géén handen
• Hoesten/niezen in je ellebogen
• Voor iedereen van 18 jaar en ouder: houd 1,5m. afstand van elkaar

Daarnaast gelden de volgende richtlijnen en afspraken:
1. De entree voor trainingen en wedstrijden is aan de achterzijde van de sporthal.
Iedereen die komt sporten zal dus via de achterzijde naar binnen dienen te gaan en
de zaal ook weer via de achterkant dienen te verlaten.
2. Bij binnenkomst via de achterzijde dient iedereen direct naar de kleedkamer of
sportzaal te gaan. Ook dient niemand zich op te houden in de gang tussen de
kleedkamers en de sportzaal.
3. Omdat de gangen smal zijn, dient bij het verlaten van de sportzaal/kleedkamers
eerst gecontroleerd te worden of er niemand aan komt, zodat de 1,5m. afstand kan
worden bewaard.
4. Vóór, tijdens en na de training/wedstrijd geldt de 1,5m. afstand. Kleedkamers en
douches kunnen gebruikt worden, maar houdt dus rekening met 1,5m. afstand tot
elkaar (voor iedereen van 18 jaar en ouder).
5. De horecatoiletten zijn niet meer toegankelijk voor de sporters.
6. Bij aanvang van de training dienen alle ballen die gebruikt gaan worden te worden
ontsmet. Hiervoor zal desinfectiemiddel aanwezig zijn.
7. Publiek is vooralsnog NIET welkom bij wedstrijden.
8. Sporters, scheidsrechters, begeleiders en betrokken vrijwilligers tellen hierbij niet als
publiek.

Het bestuur heeft besloten om tijdens training en wedstrijden geen registratie van personen te
doen. Indien er een besmetting plaatsvindt zal het bestuur het volledige ledenbestand aan de
betreffende instantie doorsturen. Hierdoor voorkomen we extra administratie op
trainingsavonden en hoeven we geen lijst in de kast op te bergen of ergens centraal te beheren
en is onze privacy wat meer gewaarborgd.
Voor bezoekende verenigingen geldt hetzelfde, als er een besmetting heeft plaatsgevonden
zal het bestuur van ttv Groenester de betreffende contactpersoon van de bezoekende
vereniging inlichten waarna het aan hem of haar is hoe verder te handelen en de juiste
personen in te lichten.
Hygiëne
Op de wc bij onze sportzaal zullen door de Borgh dispensers worden geplaatst, wij zullen bij
de ingang van de sportzaal een dispenser met handgel en doekjes wegleggen voor eenieder
om te gebruiken en om de te gebruiken balletjes te ontsmetten.
Bij het opruimen van de tafels deze dispenser graag in de kast met netjes en ballen leggen.

Als we ons allemaal aan het bovenstaande houden dan kunnen we in deze Corona tijd,
hopelijk, nog gewoon blijven tafeltennissen.

