RICHTLIJNEN TAFELTENNIS BIJ
TTV ST ALOYSIUS – COVID-19 –
AUGUSTUS 2020

Een korte samenvatting voor onze leden en onze
gasten / bezoekers

basisregels
Algemeen

Specifiek

 Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen

 Er is een begeleider / aanspreekpunt in het

 18 jaar en ouder: 1,5 meter afstand van anderen
 Hoest en nies in je elleboogholte
 Was vaak je handen
 Schud geen handen en geef geen high fives
 Vermijd drukke plekken
 Vermijd geforceerd stemgebruik, zoals
schreeuwen

Gemeenschapshuis aanwezig
 Niet meer dan 12 spelers aanwezig in de
speelzaal (exclusief begeleiders).
 Er wordt alleen enkel gespeeld.
 Aanwezigheidsgegevens worden bijgehouden,
deze gegevens worden 4 weken bewaard.

Aankomst bij gemeenschapshuis
Voordat je naar het
gemeenschapshuis komt:

Als je bij het gemeenschapshuis
aankomt:

 Kleed je thuis om, neem je eigen batje,

 Er is een begeleider / aanspreekpunt in het

eigen drinken voor onder de training en

Gemeenschapshuis aanwezig

handdoek mee.18 jaar en ouder: 1,5 meter  Niet meer dan 12 spelers aanwezig in de
afstand van anderen

speelzaal (exclusief begeleiders).
 Er wordt alleen enkel gespeeld.

 Kom bij voorkeur alleen én op eigen
gelegenheid naar het gemeenschapshuis.
Was vaak je handen

 Aanwezigheidsgegevens worden bijgehouden,
deze gegevens worden 4 weken bewaard.

Faciliteiten
Algemeen

 In de speelzaal zijn 6 tafeltennistafels beschikbaar die
Volgens de regelementen geplaatst en
Deze mogen tezamen met de afzettingen niet verplaatst worden.
 De ventilatie in de speelzaal staat op de hoogste stand en
 Aanvullend worden de (nood)deuren en de ramen opengezet.
 De indeling van de bar en de bijbehorende ruimte is afgestemd op de richtlijnen van de Rijksoverheid en mag
daarom niet aangepast worden (niet verschuiven van tafels, stoelen, barkrukken, etc.).
 De kleedruimtes en douches mogen (voorlopig) niet gebruikt worden.
 De toiletten mogen gebruikt worden, maar bij voorkeur zo min mogelijk.
 In de toiletten mag maximaal 1 persoon tegelijk aanwezig zijn.

Tafeltennissen:
Tijdens het tafeltennissen



Tijdens de trainingen 6 tafeltennistafels beschikbaar.
Tafels zijn gescheiden met afzettingen

NA het tafeltennissen

 Maak je eigen tafel schoon met de
aanwezige producten.

(mogen niet verplaatst worden).


Leg je spullen op een gereedstaande stoel in het vak waarin je gaat spelen.



Er wordt alleen enkel gespeeld en niet gewisseld van kant.



Er zijn 2 tijdsvakken voor de training:

 Leg de bal waarmee gespeeld is in de
bak “gebruikt”.

19:30 – 20:30 en 20:35 – 21:35


Er hoeft vooraf niet gereserveerd te worden.



Er komen 2 bakken voor de ballen,

 Neem je spullen van de stoel mee en
ga gezellig wat drinken in de bar (of

1 voor de ballen waarmee gespeeld gaat worden en

diegene die recht naar huis toe gaan,

1 voor de ballen waarmee op de training gespeeld is

volg de aangegeven looproute naar

ballen hoeven niet ontsmet te worden

de uitgang)



Veeg je hand en zweet niet af aan de tafel,



vermijd fysiek contact en gebruik alleen eigen materiaal.

De bar
Algemeen

Specifiek

Betreffende de bar zijn we er van uit gegaan dat

 Wordt gerund door diegene die bardienst heeft

deze open mag, wel met de huidige richtlijnen – zou
betekenen dat er:
 3 tafeltjes van 2 in de ruimte van de bar zouden
mogen staan
 3 in de ruimte van de crèche (kunnen er
eventueel nog meer geplaatst worden).
 Betreffende de exacte indeling van de bar en de

(voor de praktische invulling van de bardienst
gaat het bestuur om toerbeurt de eerste 7
avonden voor hun rekening nemen in verband
met het protocol/regels).
 Ter verduidelijking, de barverantwoordelijke is
ook verantwoordelijk voor het juist opstellen van

bijbehorende ruimtes zijn we afhankelijk wat het

de zaal en het naleven van het protocol. Hij is

gemeenschapshuis overeenkomt met de

met nadruk GEEN politieagent. Niet meer dan

gemeente – mogen er barkrukken blijven staan
etc.18 jaar en ouder: 1,5 meter afstand van
anderen

12 spelers aanwezig in de speelzaal (exclusief
begeleiders).

