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Covid-19-protocol Tennisvereniging Malden

1. Algemeen
1.1 Het Covid-19-protocol is aanvullend op de bestaande parkregels van Tennisvereniging
Malden (Parkreglement 2018). Dit parkreglement kan nagelezen worden op de website van
de vereniging (https://www.tvmalden.nl/parkregels). Bezoekers/gebruikers van het park
worden geacht dit parkreglement te hebben gelezen en de regels daarin te volgen.
1.2 Het Covid-19-protocol is van toepassing zolang dit protocol niet door het bestuur is
ingetrokken (zie website).
1.3 Het Covid-19-protocol zal met regelmaat geüpdatet worden. De laatste versie is telkens van
toepassing en kan (ook) nagelezen worden op de website
(https://www.tvmalden.nl/corona). Lees voorafgaand aan een bezoek aan het tennispark
altijd de meest actuele versie (op de website).
2. Communicatie
2.1 De voorzitter van de vereniging is het eerste aanspreekpunt voor de gemeente en alle
overige externe, betrokken partijen.
3. Toegang, park- en baangebruik
3.1 Het park is ieder dag geopend van 8:30 uur tot 23:00 uur.
3.2 Het park is toegankelijk voor:
-bestuursleden;
-leden;
-door het Bestuur aangewezen trainers of toezichthouders;
-Toeschouwers/bezoekers.
3.3 Leden zijn verplicht zijn/haar ledenpas bij zich te dragen bij het spelen op het park. Het
lidmaatschap kan gecontroleerd worden.
3.4 Er mag van 8:30 uur tot 23:00 uur van de banen gebruik worden gemaakt.
3.5 Digitaal reserveren van een baan via de Clubapp is verplicht. Digitaal reserveren kan vanaf
72 uur tot 30 minuten voor aanvang van de reservering. Alleen de spelers die de baan
hebben gereserveerd en afgehangen mogen spelen. Alle reservering- en
afhangvoorwaarden staan vermeld op de website
(https://www.tvmalden.nl/baanreservering).
3.6 Er geldt een maximum aantal reserveringen van 14 keer per week en 2 keer per dag (max 1x
avond). Twee keer achter elkaar afhangen is niet toegestaan. Op weekdagen geldt dat er
vanaf 18:00 uur tot 21:30 uur baanblokken gelden.
3.7 Per baan is geen maximum aan leden van toepassing, mits iedereen 1,5 meter afstand
houdt.
3.8 Georganiseerde wedstrijden, zoals rackettoss, interne of cluboverstijgende
competities/toernooien zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden. (1) Er dient vooraf
goedkeuring te zijn van het bestuur. (2) Er mag niet fysiek (pasjes) gehusseld worden. (3) Er
dient vooraf een indeling gemaakt te zijn.
3.9 Het is verplicht om je baanreservering tijdig op het afhangbord in de hal van het clubhuis te
bevestigen! (o.a. noodzakelijk voor bron- en contactonderzoek en vaststellen rechtmatig
baangebruik). Bij technische problemen dit direct melden door een antwoord op de
reserveringsbevestiging te sturen.
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3.10 Doorspelen op je eigen baan is toegestaan, indien deze baan vrij blijft. Er mag ook worden
doorgespeeld op een andere vrije baan! Er mag niet bij andere spelers worden aangesloten
(‘dubbel afhangen’). Er mag alleen worden gespeeld met de spelers waarmee de reservering
is gemaakt (ook i.v.m. bron- en contactonderzoek).
3.11 Wanneer je last hebt van verkoudheidsklachten (niet veroorzaakt door hooikoorts) zoals
niezen, hoesten, of wanneer een van je familieleden ziek is, blijf je thuis. Bij koorts blijf je
altijd thuis. Bij twijfel blijf je ook thuis.
3.12 Het is niet toegestaan om (op de grond) te spugen.
4. Faciliteiten (clubhuis en Baan9)
4.1 Baan9 (kantine) is tot 23:00 uur geopend, mits er een bardienst is. Voor Baan9 (en terras)
gelden de landelijke coronaregels voor de horeca (zie ook website).
4.2 In de hal bij het afhangbord en tijdens het verplaatsen binnen het clubhuis dient de 1,5 m
regel in acht te worden genomen! (er is slechts één persoon per baan nodig voor het
bevestigen). Volg looproutes en andere wegwijzers/aanwijzingen.
4.3 De toiletten mogen gebruikt worden.
4.4 Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.
4.5 Water halen in het gebouw is toegestaan.
5. Hygiëne maatregelen
5.1 Alle bekende voorgeschreven hygiëne maatregelen door het RIVM gelden ook op ons
tennispark. Zie voor alle Coronamaatregelen de website (https://www.tvmalden.nl/corona)
5.2 Voor leden van 27 jaar en ouder geldt dat er 1,5 meter afstand van elkaar moet worden
gehouden. Voor leden onder de 27 geldt onderling tijdens het sporten geen afstandsregel. In
andere gevallen wel.
5.3 Bij het betreden van het park de handen ontsmetten met desinfectiemiddel dat in het
clubhuis beschikbaar staat.
5.4 Aan het einde van de speeltijd en bij het verlaten van het park is er nogmaals de
mogelijkheid om je handen te desinfecteren.
5.5 Scoreborden mogen gebruikt worden.
5.6 Neem eigen ballen mee. Er worden geen ballen van de vereniging verstrekt voor vrij-tennis.
6. Naleving en handhaving
6.1 Bij onduidelijkheden over het protocol heeft het bestuur en bij afwezigheden daarvan, de
barmedewerker(s) of de toezichthouder, het beslissende woord.
6.2 Bij een eerste overtreding van de regels zal een formele waarschuwing volgen. Bij een
tweede overtredingen kan (tijdelijke) uitsluiting van deelname aan activiteiten of vrij tennis
voor een periode van twee weken volgen. Bij verdere overtredingen of ernstige
misdragingen besluit het bestuur over de consequenties waarbij een langere schorsing of
(onmiddellijke) beëindiging van het lidmaatschap mogelijk is.

