
 
Covid-19 Protocol S.V. Welsum afd. Tennis – 26 JAN 2022 

 
Het kabinet heeft besloten dat verdere versoepelingen mogelijk zijn vanaf woensdag 26 januari.  
De horeca en cultuursector mogen open tot 22:00 uur en officiële cluboverstijgende wedstrijden zijn 
weer toegestaan. Ook publiek is welkom bij wedstrijden en trainingen. Er gelden wel voorwaarden 
zoals vaste zitplaatsen en een coronatoegangsbewijs (CTB). De maatregelen zullen voor een 
periode van zes weken gelden, maar over drie weken is er een nieuw weegmoment. 
 
Fijn nieuws, want nu kan ook de horeca in clubhuizen weer open. Tennis blijft onveranderd mogelijk. 

 
• Buiten tennissen is toegestaan, zowel vrij spelen als trainingen voor jeugd en volwassenen. 

Hiervoor is het niet nodig een coronatoegangsbewijs (CTB) te laten zien. 
Tennissen is mogelijk tot 22:00 uur en er is geen maximale groepsgrootte meer.  

• Cluboverstijgende wedstrijden, zoals competities en open toernooien zijn toegestaan. 
• Publiek is toegestaan bij wedstrijden en trainingen, wel moeten volwassenen 1.5 meter afstand 

tot elkaar houden en een vaste zitplaats hebben.  
• Horeca op sportlocaties mag open tot 22:00 uur, zowel binnen als buiten. Er gelden vaste 

zitplekken en een coronatoegangsbewijs is nodig voor iedereen vanaf 18 jaar.              
Een mondkapje is nodig bij het verplaatsen in de ruimte voor iedereen vanaf 13 jaar en er moet 
1.5 meter afstand tot elkaar worden gehouden. 

• Kleedkamers, douches en toiletten mogen open; bij het gebruik hiervan is een CTB (vanaf 18 
jaar) en het dragen van een mondkapje (vanaf 13 jaar) verplicht. 

Verzoeken/aandachtspunten vanuit bestuur: 
 

• Neem je CTB mee naar de tennisbaan als je gebruik wil maken van het clubhuis. 
• N.B. In het clubhuis gelden vaste zitplekken, moet 1.5 meter afstand gehouden worden en is 

een mondkapje verplicht, behalve wanneer je zit. 
• Bij betreden clubhuis s.v.p. handen desinfecteren. 
• Iedereen zet zijn eigen lege bierflesjes in het bijbehorende krat (Grolsch vs. Overige) in de 

stelling buiten. 
• Glaswerk in de vaatwasser zetten. Laatste persoon die het park verlaat, zet de vaatwasser aan. 
 Check dit s.v.p. altijd even ook al heb je zelf geen vaatwerk gebruikt. 
• Staat er schone vaat in de vaatwasser: s.v.p. handen wassen/desinfecteren voordat je met 

uitruimen begint. 
• Betalingen bij voorkeur via de pin. Graag ook betaling van de bonnetjes op de bar! 

 
Algemeen Covid: 
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

• Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteiten corona gerelateerde klachten 

ontstaan. 
• Was vaak de handen met water en zeep. 
• Schud geen handen. 

 
We vragen om jullie begrip en medewerking. Samen houden we het gezellig! 


