
Verenigingsprotocol  TC Helledoorn voor sporters van 19 jaar en ouder. 

 

Om vrij tennissen voor volwassenen mogelijk te maken hanteren wij als vereniging onderstaand 

protocol. Dit protocol vloeit voort uit de richtlijnen opgesteld en adviezen van het RIVM en de 

aanvullende richtlijnen van de KNLTB , het NOC/NSF en de gemeente Hellendoorn. 

In het algemeen gelden nog steeds de richtlijnen van het RIVM, blijf thuis als je klachten hebt als 

neusverkouden, keelpijn , niezen, loopneus, hoesten of koorts. Je mag het sporten weer oppakken als 

je 24 uur klachtenvrij bent. Als er in je directe omgeving iemand positief heeft getest op corona blijf 

je minimaal 14 dagen thuis.  

De gemeente zal handhaven op onderstaand protocol! 

 

● Vrij tennis is alleen toegestaan op de openingsuren van de club ma t/m zondag van 8.00 uur 

tot 23.00 uur. 

● Maximaal 4 personen per baan. 

● Voor volwassen geldt dat er geen toezichthouder aanwezig hoeft te zijn. 

● Wel zal er steekproefsgewijs gecontroleerd worden door corona verantwoordelijken. 

● Reservering van de baan altijd vanuit huis via de clubapp, de reservering dient bij aankomst 

op het afhangbord in de kantine te worden bevestigd( zonder reservering geen toegang!) 

● Max. 10 minuten van te voren aanwezig, kleedkamer, douche en kantine zijn gesloten. 

● Betreed en verlaat de baan via de aangegeven route. 

● Neem een thuis gevulde bidon mee, en houdt je aan de hygiëne regels, nies in je elleboog. 

● Geef elkaar geen hand, high five en houdt 1,5 m1 afstand. 

● Wisselen van speelhelft altijd met de klok mee. 

● Geen gebruik maken van de scoreborden. 

● Ga niet naast elkaar op een bankje zitten. 

● Toegang tot kantine enkel voor gebruik toilet en bevestiging reservering. 

● Toeschouwers zijn niet toegestaan. 

● Voor mensen met hart en/of long falen en mensen ouder dan 70 jaar geld dat het virus meer 

risico met zich mee brengt. Neem daarom weloverwogen beslissingen en stel uw gezondheid 

niet op het spel. 

Bovenstaand protocol zal worden gecommuniceerd via: 

Website TC Hellendoorn, mail aan alle leden, clubapp, social media, tennisleraar en zal worden 

aangeplakt bij de ingang van het park. 

Naast de corona verantwoordelijke trainers, zal ook het bestuur steekproefsgewijs controleren op 

naleving van dit protocol. 

Contact : voorzitter@tchellendoorn.nl  

Bestuur TC Hellendoorn  
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