
 
 
Coronaprotocol T.V. Stroe 
Geldig per 1 juli 2020 
 
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 1 juli 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 alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens 
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1.5 meter afstand gehouden 
te worden. 

 Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en 
ouder wel 1.5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in 
de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. 

 Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel 
binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. 

 Daarbij geldt dat toeschouwers 1.5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Buiten 
mogen er maximaal 250 toeschouwers en binnen maximaal 100 toeschouwers bijeen 
zijn. Deze aantallen zijn exclusief sporters, trainers, officials en/of vrijwilligers op de 
baan. Zodra ze de baan afkomen behoren ze ook tot toeschouwers, tenzij ze direct 
het park verlaten.  

 
Houd rekening met onderstaande regels/richtlijnen:  
 

 Was voordat je naar de vereniging komt thuis je handen met water en zeep, minimaal 
20 seconden. Neem bij vrijspelen ook je eigen ballen mee en markeer deze. 

 Spelers moeten altijd van tevoren, digitaal of per telefoon, een baan reserveren (via 
de KNLTB ClubApp). 

 Zorg dat je niet eerder dan 5-10 minuten voordat je les begint/ voordat je hebt 
afgesproken vrij te spelen op de vereniging aanwezig bent. 

 Beide ingangen zijn weer geopend en daarmee zijn ook de looproutes komen te 
vervallen. Houd rekening met de 1.5 meter regel en zorg dat je elkaar zo min mogelijk 
passeert.  

 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 is het noodzakelijk je handen te desinfecteren. 
 De kantine is weer geopend en er kan weer gebruik worden gemaakt van het toilet. 

De kleedkamers blijven voorlopig nog dicht, zorg dus dat je thuis omkleed.  
 Voordat je het tennispark verlaat desinfecteer je je handen via de desinfectiezuil 

onder de overkapping. 
 
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. 


