
 
 
 
Coronaprotocol T.V. Stroe 
Geldig van 11 mei 2020 tot 1 juni 
 
Onderstaande richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen/protocollen van de Gemeente 
Barneveld en de KNLTB. Hierin volgt men de landelijke richtlijnen en het ‘Protocol 
Verantwoord sporten’.  
 
Voor leden van T.V. Stroe gelden de volgende richtlijnen per 11 mei 2020. Het is in ieders 
belang en veiligheid deze regels te volgen. 
 
Algemeen: 
 

• Voor ieder lid geldt: volg de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot je 
gezondheid. Houd rekening met deze richtlijnen i.v.m. het wel/niet naar buiten gaan. 
Klik hier voor de richtlijnen vanuit het RIVM. 

• Voor de jeugd van T.V. Stroe t/m 18 jaar is het toegestaan om vanaf dinsdag 5 mei 
buitentrainingen te hervatten. 

• Voor de jeugd in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het tennissen 1,5 
meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen 
trainingen zijn toegestaan; wedstrijden/competities en toernooien blijven 
verboden. 

• Vanaf maandag 11 mei is het voor iedereen van 18 jaar en ouder ook toegestaan om 
in de buitenlucht te sporten. Hierbij moet duidelijk 1,5 meter afstand van elkaar 
worden gehouden. Voor volwassenen geldt hetzelfde als voor de jeugd dat 
wedstrijden, competities en toernooien niet zijn toegestaan tot waarschijnlijk 1 
september. 

 
Onderstaande regels/richtlijnen gelden per 11 mei 2020: 
 

• Was voordat je naar de vereniging komt thuis je handen met water en zeep, minimaal 
20 seconden. Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. 

• Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan 
gereserveerd hebben en/of tennisles hebben.  

• Voor leden vanaf 19 jaar geldt m.b.t. vrij spelen: maximaal 2 spelers per baan. 

• Zorg dat je niet eerder dan 5 minuten voordat je les begint/ voordat je hebt 
afgesproken vrij te spelen op de vereniging aanwezig bent. 

• De vereniging is alleen aan de zijde van de Wulpenweg geopend (de ingang bij de 
grote parkeerplaats). De ingang bij de nieuwbouw blijft gesloten. 

• Ouders parkeren de auto/fiets en mogen tot aan het toegangshek meelopen voor het 
brengen en ophalen. Houd hierbij 1,5 meter afstand van anderen. Indien mogelijk: 
blijf in de auto zitten en laat je kind zelf uitstappen. 

• Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles 
van hun kinderen. 

• Op het tennispark is een duidelijke looproute aangegeven om elkaar zo min mogelijk 
te passeren. Waar mogelijk wordt er gewerkt met tijdslots, zodat groepen tijdens het 
wisselen elkaar niet treffen. Indien je wel moet wachten, dan is dit mogelijk onder de 
overkapping bij de kantine. Volg hierbij ook de aangegeven looproute. 
 

https://corona.knltb.nl/media/qbjfsdpb/protocol-verantwoord-sporten-8-mei.pdf?ts=637245449211370000
https://corona.knltb.nl/media/qbjfsdpb/protocol-verantwoord-sporten-8-mei.pdf?ts=637245449211370000
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand


 
 

• Onder de overkapping is het mogelijk je handen te desinfecteren. Tevens is hier de 
EHBO- koffer beschikbaar. De AED is ook beschikbaar op de huidige plek.  

• Voordat je de baan opgaat via de nieuw gecreëerde ingang is het noodzakelijk je 
handen te desinfecteren. Er is gezorgd voor desinfectiemiddel bij deze ingang.  

• Indien je naar baan 2 of 3 moet dan stem je af met degenen die al op de baan staan 
om er langs te kunnen lopen. Ook hier geldt de 1.5 meter regel. 

• Het scorebord en de bankjes/stoeltjes op de tennisbaan mogen niet worden gebruikt. 

• De kantine en kleedkamers blijven dicht. Let op: het toilet mag in uitzonderlijke 
gevallen gebruikt worden. Voor de jeugd geldt dat de trainer/toezichthouder meeloopt 
tot aan de deur. Er mag namelijk maar één iemand tegelijkertijd het toiletgebouw 
betreden. 

• Na een tennisles/vrijspelen dient gelijk naar huis te worden gegaan. Volg bij het 
verlaten van het park kan ook dan de aangegeven looproute worden gevolgd. 
Voordat je het tennispark verlaat desinfecteer je je handen. Neem eventueel afval 
mee naar huis om daar weg te gooien. 

 
Voor vragen over het protocol en/of andere tennisgerelateerde vragen kunnen jullie terecht 
bij Tanja van de Braak via info@tvstroe.nl of telefonisch via nummer: 06- 45 19 86 38. 

mailto:info@tvstroe.nl

