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CORONA UPDATE 

 

 
Activiteitenoverzicht: 

 Start jeugdcompetitie (rood): zondag 13 juni 

 Start voorjaarscompetitie senioren verplaatst naar het najaar 
 

CORONA UPDATE 
 
 
 
 

Verruiming van de maatregelen voor tennis: terras en kantine 
open m.i.v. 5 juni  
Het coronavirus houdt Nederland nog steeds in zijn greep. Maar de daling van 
het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames zet door en het aantal 
vaccinaties stijgt snel, waardoor versoepelingen van de coronamaatregelen 
sneller dan verwacht mogelijk zijn. Daarom zijn o.a. de maatregelen in de sport 
versoepeld. Voor onze vereniging zijn dit de belangrijkste verruimingen: 

 Opening van terras, kantine en douches. Zie hieronder: de Voorwaarden 
voor terras en kantine.  

 Officiële interne toernooien (zoals clubkampioenschappen) zijn voor 
volwassenen weer toegestaan. Club overstijgende toernooien dus nog niet. 

 Officiële club overstijgende wedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar zijn wel weer 
toegestaan.  

 De maximale groepsgrootte voor evenementen is 50 personen. 

 Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden tijdens het spelen. 
De actuele maatregelen zijn aangeplakt in de kantine.  
Houd altijd de basisregels in acht, was je handen en als je klachten hebt 
blijf je thuis en laat je je testen. 

 
 
Voorwaarden voor opening terras en kantine. 
In verband met de versoepelingen van de overheidsmaatregelen gaan het terras 
en de kantine van de Tennisvereniging Kolham ook weer gebruikt worden. Om 
dan iets te kunnen nuttigen uit de kantine, zijn we ook bezig om deze te 
bevoorraden. Wij verwachten dat vanaf de versoepelingsdatum 5 juni weer 
voldoende voorraad in de kantine aanwezig is om op het terras wat te kunnen 
drinken. 
 
Daarbij gelden nog steeds strikte voorwaarden en is het dus belangrijk dat wij 
ons daarbij aan de regels houden die de overheid heeft opgelegd. Mocht je dus 
gebruik willen gaan maken van de kantine en het terras dan dien je je daarbij 
strikt aan de volgende regels te houden:  
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
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Voorwaarden terras bezoek: 

 Het terras mag alléén gebruikt worden door mensen die op ons complex 
mogen zijn, zoals spelers (met baanreservering of les), leraren en 
vrijwilligers.  

 Publiek bij jeugdwedstrijden en interne wedstrijden is niet toegestaan. 
(Uitzondering hierop zijn begeleiders en/of ouders, die moeten rijden, van 
jeugdteams). 

 Het terras en de kantine zijn tot uiterlijk 22:00 uur geopend. 

 Maximaal 4 personen aan een tafel op 1,5 meter afstand. (Tenzij dit 
mensen zijn uit eenzelfde huishouden). 

 Je blijft op de vaste zitplaats zitten (volgens de 1,5 meter regels).  

 Een reservering is verplicht. Dit kan via baanreservering vooraf aan de 
tennispartij, of ter plekke via een registratieformulier. Deze wordt tijdens 
evenementen aangereikt. De vragen van de corona-gezondheidscheck 
moeten zijn gesteld: heb jezelf of iemand uit jouw huishouden één van de 
volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak; blijf dan thuis! 

 Per tafel wordt 1 persoon aangewezen die de ‘bardienst’ voor deze tafel 
heeft. Deze persoon haalt de bestelling op uit de kantine en rekent in de 
kantine af met de vereniging. Als er meerdere tafels bezet zijn dient 
gezamenlijk afgesproken te worden wie de ‘bardienst’ draait. Let op, hier 
wordt door de Gemeente op gehandhaafd! 

 In de kantine is het dragen van een mondkapje verplicht. 

 Desinfectiemiddel en schoonmaakdoekjes zijn aanwezig. 

 De toiletten, kleedkamers en douches zijn geopend.  
We hopen op veel zonnige dagen waarop getennist kan worden. Wanneer we 
ons met elkaar aan de regels houden, dan kunnen we openblijven en kan 
iedereen weer genieten van een potje tennis en een drankje op ons complex. 
  
 

Nieuwe wijze van afrekenen consumpties in de kantine  
Zoals jullie weten is vorig jaar op onze tennisvereniging een nieuwe betaalwijze 
ingevoerd voor het afrekenen van de consumpties. Hierbij nogmaals de uitleg 
van dit systeem.  
Momenteel zijn er nog twee betaalmogelijkheden, namelijk per bank of met de 
bekende consumptiekaarten. Om een goede overgang te kunnen 
bewerkstelligen naar uiteindelijk 1 betaalwijze, zullen  vanaf 2021 geen nieuwe 
consumptiekaarten meer worden verkocht. Uiteraard kunnen deze nog wel 
worden gebruikt zo lang ze nog niet vol zijn. 
 
Werkwijze nieuwe betaalwijze per bank: 

 Alle consumpties die worden genuttigd, moeten op een consumptiebriefje 
worden genoteerd en uiteraard je naam + datum. Deze briefjes zijn wit en 
liggen achter de bar en in de keuken. Aan  het eind van je bezoek dien je 
‘het te betalen bedrag‘ te berekenen.  

 Het berekende bedrag dien je over te maken op het rekeningnummer:    
NL 34RABO 0329 1418 80 t.n.v. Tennisvereniging Kolham onder 
vermelding van “consumpties” en natuurlijk je eigen naam. 

 Degene die per telefoon wil betalen, kan de QR code scannen die in de 
kantine hangt. Hiermee wordt automatisch het rekeningnummer ingevuld 
en hoef je alleen nog het bedrag en omschrijving in je betaalapp aan te 
passen. 

 Voor degene die thuis per bank wil betalen, kan het strookje onderaan het 
briefje afscheuren, waarop ook het rekeningnummer van de kantine staat 
vermeld. Hierop kun je zelf het bedrag noteren. 

 De volledig ingevulde consumptiebriefjes met het berekende 
totaalbedrag (na evt. directe betaling) in de kluis (in het magazijn) 
deponeren. 
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Betalen per consumptiekaart 

 Het bedrag afstrepen van je consumptiekaart.  

 Wanneer je onvoldoende tegoed op je kaart hebt, dan het restant 
overmaken naar bovengenoemd rekeningnummer via de hierboven 
beschreven betaalwijze met consumptiebriefjes. 

 De volledig ingevulde consumptiebriefjes met het berekende 
totaalbedrag, na betaling per consumptiekaart ook in de kluis 
deponeren. Dit in verband met registratie van de verkochte consumpties. 

 Ook de volle consumptiekaart wordt in de kluis gedeponeerd. 
 
Let op: 

 Consumpties kunnen vanaf nu dus niet meer met contant geld worden 
afgerekend. Dit geldt ook voor toernooien als er een bardienst is. 

 Er hoeft géén registratie van consumpties of verkochte consumptiekaarten 
meer plaats te vinden op de blauwe of witte lijsten. 

 Bovenstaande betalingswijze is tevens aangeplakt in de kantine. 

 
NL-Doet 29 mei 
Zaterdag, 29 mei hebben een aantal vrijwilligers, o.l.v. de kantinecommissie, 
ons clubgebouw binnen en buiten een flinke beurt gegeven. Het complex ziet er 
weer piekfijn uit. Uiteraard was er ook tijd voor koffie. Op andere dagen en 
tijdstippen hebben ook andere leden een bijdrage geleverd aan deze 
schoonmaak. Dank voor jullie inzet!! 
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KNLTB-jeugdcompetitie voorjaar 2021 gaat van start! 
De KNLTB heeft besloten dat de voorjaarscompetitie voor de jeugd (tenniskids, 
rood) in verkorte vorm doorgaat met 5 speeldagen vanaf zondag 13 juni. Voor 
rood (jeugd t/m 8 jaar) heeft onze vereniging twee teams aangemeld. Op 13 en 
20 juni, tussen 9 en 11 uur, worden er wedstrijden gespeeld op ons park. 
 
Publiek bij jeugdwedstrijden en interne wedstrijden is niet toegestaan. 
(Uitzondering hierop zijn begeleiders en/of ouders, die moeten rijden, van 
jeugdteams). Ze dienen zich te houden aan de bovengenoemde voorwaarden 
voor terrasbezoek. 

 

 
 

 


