Stappenplan verenigingen – Fase 3
1 juni 2020
Om verenigingen zo goed mogelijk verder in het zadel te helpen met het organiseren van
tennislessen en vrij tennissen voor jeugd tot en met 12 jaar, jongeren van 13 tot en met 18 jaar
en volwassenen van 19 jaar en ouder, is dit stappenplan opgesteld. Het stappenplan geldt als
handvat voor verenigingen om zo gestructureerd mogelijk verder aan de slag te gaan. Lees
voordat je met dit stappenplan aan de slag gaat het Protocol Verantwoord Sporten van
NOC*NSF, de aanvullende richtlijnen voor tennis en padel fase 3 van de KNLTB en het protocol
van jouw gemeente door. Deze vormen de basis voor het stappenplan.
Veel van onderstaande punten zijn al uitgevoerd door de verenigingen die in fase 1 of fase 2 zijn
gestart. Er zijn echter ook verenigingen die nog niet in fase 1 of 2 zijn opgestart en nu dus nog
moeten starten. Voor de volledigheid hebben we dan ook alle belangrijke punten laten staan.
Alle wijzigingen in fase 3 ten opzichte van fase 2 zijn met groen gearceerd.
Communicatie bestuur, leraar en vrijwilligers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
•
•
•

•
•

•

Zorg voor een corona-verantwoordelijke (aanspreekpunt) binnen de vereniging
Geef vrijwilligers en medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het
protocol en de aanvullende richtlijnen moeten worden uitgevoerd
Zorg dat er een toezichthouder op het park aanwezig is wanneer de jeugd tot en met 12
jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar vrij spelen en/of trainen. Deze controleert en
spreekt mensen aan op gedrag indien nodig. Wijs hiervoor een toezichthouder
(verenigingsvrijwilliger of leraar) aan (eventueel per dagdeel).
Wanneer volwassenen van 19 jaar en ouder vrij spelen en/of trainen dan kan dat zonder
toezichthouder.
Als er geen jeugd aanwezig is op het park dan is een toezichthouder niet verplicht. Het
kan wel raadzaam zijn om iemand steekproefsgewijs te laten controleren of alle spelers
zich aan de richtlijnen houden.
Communiceer duidelijk en tijdig naar de leden wat er wel en niet mag. Hierbij een aantal
suggesties:
o Spelers moeten altijd van tevoren, digitaal of per telefoon, een baan reserveren.
Leg ook uit hoe ze deze baan kunnen reserveren.
o Zonder reservering van een baan mogen spelers niet op het park aanwezig zijn,
tenzij je een reservering hebt gemaakt in het geopende restaurant op de
sportaccommodatie of op het terras plaatsneemt.

o

o

Ouders mogen dus ook niet bij de training van hun zoon/dochter gaan kijken,
tenzij ze een reservering hebben gemaakt in het geopende restaurant op de
sportaccommodatie of op het terras plaatsnemen.
Vrij spelen is voor alle doelgroepen toegestaan in enkelspel- en
dubbelspelvorm. Bij volwassenen van 19 jaar en ouder dient er altijd 1.5 meter
afstand gehouden te worden. Dit geldt zowel tijdens het tennissen als ook naast
de baan.

•
•
•

Zorg dat de banen gereed zijn
Bepaal de openingstijden van het park
Zorg dat er altijd van tevoren een baan gereserveerd kan worden.
o Voor online reserveringen kan de ClubApp worden gebruikt
o Indien telefonisch: communiceer duidelijk naar de leden hoe, via wie en onder
welke voorwaarden er een baan gereserveerd kan worden

•

Ter info: de ClubApp wordt tijdelijk gratis aangeboden voor KNLTB.Club of AllUnited
verenigingen

•

Heb je nog geen digitaal afhangbord en zijn jullie wel geïnteresseerd? Neem contact op
met de KNLTB via Verenigingsondersteuning@knltb.nl

•

Denk alvast na over kinderen/senioren die willen tennissen/padellen maar geen lid zijn,
bijvoorbeeld:
o Van tevoren aanmelden
o Proefles
o Inloopmiddag

Communicatie met gemeente
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
•

Neem contact op met de gemeente en stem het protocol en de richtlijnen af voordat je
het park opent. Stem eventuele wijzigingen in het protocol ook altijd af met de
gemeente. Let op, een aantal gemeenten heeft een eigen protocol/werkwijze. Dit kan op
bepaalde punten afwijken, het protocol van de gemeente gaat dan altijd voor op de
KNLTB richtlijnen. De gemeente handhaaft uiteindelijk of verenigingen zich houden aan
de richtlijnen.

Accommodatie / clubhuis
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Veel van de beschreven
maatregelen zijn al toegepast in fase 1 of 2 en lopen nu gewoon door, verenigingen die niet zijn
gestart met fase 1 of 2 moeten alle stappen doorlopen.
•

•

•

Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de
volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak.
De hygiëneregels en belangrijkste maatregelen moeten zichtbaar hangen op ramen en
deuren van het clubhuis. Ophangen bij de entree, op het raam van clubhuis/kantine, bij
de toiletten en eventuele andere centrale plaatsen op het park (bijv. tennismuur en
minibaantje). Posters (die je zelf kunt printen) vind je in de KNLTB Corona Toolbox.
Hygiëne maatregelen treffen - aanschaffen:

o
o
•
•

•
•

•

Desinfecterende middelen, zeep en papieren handdoekjes bij toilet
Desinfecterende middelen bij het Afhangbord

Maak routes op het park duidelijk zichtbaar, hiermee voorkom je dat wisselende
lesgroepen elkaar tegenkomen op het park
Het clubhuis is alleen open voor het toilet. De kantine, het terras en de kleedkamers zijn
voorlopig gesloten. Echter, er zijn verenigingen met een volledige horecavergunning
waar de kantine en het terras wel geopend zijn sinds 1 juni. Daar blijven de
kleedkamers ook gesloten
Reinig alle objecten die aangeraakt worden door spelers zoals deurklinken, wc’s en
wastafels of kranen een aantal keren per dag. Maak gebruik van papieren handdoekjes.
Regels ophangen bij het minibaantje: minibaantjes zijn open en de jeugd tot en met 18
jaar kan hier spelen; geen maximum aantal spelers. Senioren vanaf 19 jaar en ouder
mogen hier met maximaal 2 personen spelen.
Regels ophangen bij tennismuur: tennismuur is open, hierbij is er geen maximaal aantal
spelers voor de jeugd tot en met 18 jaar, voor volwassenen van 19 jaar en ouder geldt
maximaal 1 persoon.

Trainingen
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
Maak afspraken met de leraar en neem hierin altijd de volgende zaken op:
•
•
•
•
•
•

Bepaal wanneer de trainingen weer kunnen beginnen en in welke vorm (en welke
dagen en tijden)
Bepaal de lesbaan/lesbanen vooraf
Bespreek de rol van de leraar en de rol van de toezichthouder(s)
Probeer 5 minuten tijd tussen de lessen door vrij te houden, zodat leerlingen elkaar zo
min mogelijk tegenkomen
Bespreek of en hoe je ook niet-leden aan het tennissen/padellen wilt krijgen. Dit kun je
ook in samenwerking met de gemeente doen
Bij lesgroepen tot en met 18 jaar geldt geen maximaal aantal spelers per baan. Vanaf
19 jaar geldt dat er maximaal 4 spelers per baan mogen worden ingedeeld tijdens de
tennis- en/of padelles.

Communicatie naar leden en ouders
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
•
•

•

Communiceer via nieuwsbrief, mail, ClubApp, verenigingswebsite
Informeer leden: Leuk nieuws: iedereen mag weer de baan op en regels en richtlijnen.
Raadpleeg de online KNLTB Corona toolbox voor alle informatie. Hier worden
regelmatig nieuwe tools en informatie toegevoegd.
Informeer ouders/jeugd over zelfstandig tennissen/padellen

•

•

•
•

Benoem de verantwoordelijke personen met betrekking tot Corona, de toezichthouder
en/ of leraar. Met specifieke vragen kunnen leden/ouders bij hen terecht. Leg ook uit
wat de taken zijn van deze toezichthouder(s). Betrek je eigen leden bij de rol van
toezichthouder. Wellicht zijn er leden die als vrijwilliger deze rol willen vervullen.
Zorg ervoor dat leden en ouders op de hoogte zijn van de manier van afhangen en
online baan reserveren. Dit kan via de ClubApp verlopen, via de verenigingswebsite of
via een aangewezen persoon binnen de vereniging.
Iedere tennisser neemt zijn eigen materiaal (en eten/drinken) mee. Voor de lessen geldt
dat de leden zelf geen ballen hoeven mee te nemen
Denk ook goed na wat je communiceert in geval van een corona besmetting van één
van je leden of een trainer

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Op corona.knltb.nl vind je
altijd de meest actuele versie van dit stappenplan.

