Beste leden,
Tijdens de persconferentie vanavond heeft het kabinet bevestigd dat de extra maatregelen van afgelopen 2
weken vervallen vanaf donderdag 19 november.
Hiermee vallen we dus terug op de Corona maatregelen van 13 oktober en is dubbelen en trainen met maximaal
4 spelers per baan weer mogelijk.
Wij willen alle leden hartelijk danken voor de medewerking.
De afgelopen 2 weken is iedereen verplicht gaan singelen. Ook leden die eigenlijk nooit singelen en dit eigenlijk
liever niet wilden, hebben zich hier toch overheen gezet zodat zij konden blijven tennissen. Dank jullie wel!
Dankzij jullie hebben we geen boete, is ons tennispark niet gesloten en kunnen we nu weer allemaal gaan
dubbelen.
Hieronder nog even een herhaling van de maatregelen zoals deze nu weer gelden.
VRIJ SPELEN
➢ Vrij tennissen blijft mogelijk, zowel buiten als in de blaashal.
➢ Afhangen voor buitenbanen blijft via KNLTB Club app.
➢ Heb je een baan gereserveerd, maar ben je toch verhinderd: annuleer je baan in de clubapp, zodat anderen de
mogelijkheid hebben om te spelen.
➢ De banen 1-2-3 in de blaashal staan ook vermeld op deze app en kunnen tegen betaling worden afgehangen.
Zie voor informatie van de blaashal banen ook www.blaashal.info/
➢ Het is voor iedereen toegestaan om zowel te singelen als te dubbelen.
➢ Bij dubbelspel wordt extra alertheid gevraagd om de 1,5 meter afstand in aan te houden.
TENNISTRAININGEN
➢ Tennistrainingen zijn toegestaan, ook in de blaashal.
➢ Voor senioren is de maximale toegestane groepsgrootte voor trainingen 4 personen (exclusief trainer).
➢ Junioren mogen in grotere groepen trainen.
➢ Kom op z’n vroegst 5 minuten voor aanvang, ouders/ begeleiders zetten de kinderen bij het hek af en halen ze
bij het hek weer op.
BARDIENSTEN
Alle bardiensten vervallen tot nader orde, afhankelijk van de nieuwe update van de rijksoverheid.
TOEGANKELIJKHEID PARK EN FACILITEITEN
 De kantine, kleedkamers en toiletten zijn NIET toegankelijk
 Let op: als je ’s avonds tennist en je verlaat als laatste de baan: baanverlichting uitdoen!
lichten die aan blijven staan kosten veel energie en zijn storend voor de omwonenden.
Heb je vragen over deze memo, stuur dan een mail naar secretaris@ltvbreukelen.nl
Met sportieve groet,
Het bestuur

