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Activiteitenoverzicht:



Clubkampioenschappen zaterdag 28 augustus t/m zondag 5
september.
Start najaarscompetitie: 13 september

CORONA UPDATE
UPDATE
CORONA
T 0611005557
E Anton@cleanenergy.nl
W www.cleanenergy.nl

Verruiming van de maatregelen voor tennis
Het coronavirus is nog steeds aanwezig en ook in Nederland blijven
maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus te beperken. De
KNLTB volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt zich aan de adviezen en
richtlijnen van de overheid.
Voor onze vereniging zijn dit de belangrijkste maatregelen:
Dit betekent voor ons park het volgende:
 Wedstrijden zijn weer toegestaan, ook cluboverstijgende competities en
toernooien.
 Kantine, keuken, kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 Banen altijd reserveren via de KNLTB Club App.
 Kom 5 minuten voor aanvang van de training of vrij spelen naar het park.
 Toeschouwers/publiek zijn welkom op het park. Ouders mogen dus komen
kijken bij de tennisles van hun kinderen. Houd buiten de banen altijd 1,5 m
afstand en neem een vaste plaats in buiten de baan.
 Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten en vermijd fysiek contact
(bankje of stoelen) en geef geen high fives.
 Wissel van baanhelft met de klok mee.
 Houd je aan de looproute (aangegeven met gele pijlen) op het park.
 Voor iedereen blijft gelden: blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw
huishouden een van de volgende klachten heeft (coronagezondheidscheck): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak.
Voor het terras gelden aanvullend de volgende voorwaarden:
 Het terras en de kantine zijn tot uiterlijk 24:00 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
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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!
 Desinfectiemiddel en schoonmaakdoekjes zijn aanwezig.
Deze regels zijn tevens aangeplakt in de kantine.

Nieuwe sponsor Clean Energy is onze eerste hoofdsponsor.
Als bestuur zijn we erg blij dat Clean Energy hoofdsponsor is geworden van
onze tennisvereniging. Wellicht hebben jullie het sponsorbord al opgemerkt aan
de hoofdingang van ons park. Onderstaand stelt Clean Energy zich aan jullie
voor:
“Clean Energy is een energieleverancier van groene stroom & gas, die haar
kantoor in Groningen heeft. Onze medewerkers komen bijna allemaal uit de
regio. Als onderdeel van de Holthausen Groep uit Hoogezand is Clean Energy
in 2017 opgericht met de gedachte om in de toekomst waterstofgas te leveren
aan huishoudens. Wij zijn dan ook ontzettend trots dat nu, vier jaar later, de
belangrijkste mijlpalen zijn gezet om de gedachte van toen werkelijkheid te
maken. En natuurlijk zijn wij extra trots dat Clean Energy binnenkort de eerste(!)
energieleverancier van waterstofgas in Nederland is! En ook nog in onze
provincie. We doen mee in het project de Waterstof Wijk Wagenborgen en wij
gaan het waterstofgas direct aan de deelnemende bewoners leveren.
Behalve energie verkopen bieden wij ook de mogelijkheid aan om vrijblijvend
een energiebesparingsadvies te krijgen.
Meer weten van Clean Energy? Kijk op de website www.cleanenergy.nl .
Of bel 061100557 Anton Wijsbeek, mailadres anton@cleanenergy.nl .
Loopt je energiecontract af, vraag een vrijblijvende offerte aan bij ons.”

Jeugd clubkampioenschappen 2021 op 20 augustus
De clubkampioenschappen voor onze jeugd zijn gehouden op vrijdag, 20
augustus. Onder prima weersomstandigheden hebben onze jeugdleden
ongelofelijk hun best gedaan. Na één jaar lessen is duidelijk resultaat zichtbaar.
Na spannende partijen in de jongste groep (rood) won uiteindelijk Isa, gevolgd
door Elze, Daniël, Ryan, Iris, Nikki, Nieke, Loïs en Owen. Bij de oudsten (groen)
eindigde Anna als eerste. Jurriën en Thomas werden tweede en derde.
Nogmaals dank aan de organisatie!
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Clubkampioenschappen 2021 starten op zaterdag, 28 augustus
om 11.30 uur
De clubkampioenschappen voor de senioren worden gehouden van zaterdag,
28 augustus tot en met zondag, 5 september. Er hebben zich circa 35
enthousiaste leden opgegeven die in de verschillende onderdelen zullen spelen.
We hopen op spannende partijen en goed weer. Dus kom kijken naar
spannende wedstrijden op ons verwarmd terras.

Nieuwe hoofdingang van ons tennispark
Het is jullie vast niet ontgaan dat de nieuwe toegang tot ons tennispark zo goed
als klaar is. Het toegangshek is verplaatst en er is een nieuw fraai hekwerk
aangebracht. We gaan nu via het nieuwe schoolplein van het Kindcentrum
Kolham naar ons park.
Met de gemeente, als eigenaar van het Kindcentrum, zijn enkele voor de hand
liggende afspraken gemaakt over het gebruik van het schoolplein. Het verzoek
aan onze leden is om zich daar aan te houden. Deze afspraken zijn o.a.:
 Tijdens de schooltijden wordt er niet gefietst op het schoolplein.
 Er worden geen voertuigen geparkeerd op het schoolplein.
 Uitzondering hierop is de bevoorrading van ons park. Buiten schooltijden
is het gebruik van voertuigen op het schoolplein toegestaan, alléén voor
laad- en losactiviteiten van deze voertuigen (met een maximaal gewicht
van 7500 kg).
Bovenstaande afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde
erfdienstbaarheidovereenkomst.

KNLTB-competitie najaar 2021 gaat van start!
De KNLTB heeft de data voor de najaarscompetitie voor de jeugd en senioren
bekend gemaakt. Onze tennisvereniging neemt met 2 jeugdteams en 4
seniorenteams deel aan deze competitie! In tegenstelling tot het voorjaar is
publiek nu welkom! Dus kom kijken naar de prestaties van de teams. Op de
Clubapp kun je zien wanneer onze teams thuis spelen.

Aandacht voor het Schoonmaakrooster!
Het is voor ons allemaal van belang dat onze accommodatie goed en grondig
wordt gereinigd. Voor onze leden hebben we een schoonmaakrooster
opgesteld. Echter, het is gebleken dat in sommige gevallen de
schoonmaakdienst niet wordt uitgevoerd door leden die dienst hebben. Er wordt
dan zeker in één week niets gereinigd, wat erg zorgelijk is, zeker in deze tijd van
corona.
We willen iedereen dringend verzoeken zich te houden aan het rooster,
zoals je die hebt ontvangen per mail op 9 april j.l.
Als je verhinderd bent, zorg dan voor een vervanger. Vergeet ook niet de
werkzaamheden af te vinken in de map “Poetsdienst” die in de keuken liggen.
Het is misschien niet altijd het leukste werk, maar het is wel nodig!
Voor de duidelijkheid op het volgende blad nog het rooster voor het najaar.
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