Nieuwsbrief ATC Veenhorst
15 oktober 2020

Beste leden,
De regering heeft besloten tot aanvullende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Die
maatregelen hebben ook gevolgen voor de tennissport, voor padel en dus voor ATC Veenhorst. In
deze nieuwsbrief willen wij jullie daarover informeren. Puntsgewijs komen hieronder de belangrijkste
zaken aan de orde. Het antwoord van de KNLTB op veel gestelde vragen over corona en de
maatregelen vind je via deze link.
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Het goede nieuws
Er mag getennist en gepadeld worden, maar uitsluitend recreatief. Ook dubbelspelen mag.
We gaan er wel vanuit dat je uitsluitend naar de tennisbaan komt om te sporten. We voeren
weer het online reserveringssysteem van de KNLTB in. Je reserveert dus een baan vanuit huis
en komt hooguit vijf minuten van tevoren naar de baan. Als je klaar bent met tennissen,
verlaat je het park (kijk hier op onze site voor nadere toelichting).
De trainingen
De trainingen kunnen eveneens gewoon doorgaan.
Kleedkamers en toiletgebruik
De kleedkamers moeten op slot. Die maatregel is ons opgelegd. Dat betekent dus ook dat er
geen gebruik van de toiletten gemaakt kan worden. Als onze hoofdtrainer Ohannes Cakmakci
aanwezig is, kan er in geval van hoge nood een beroep op hem worden gedaan. Hij kan in dat
geval een kleedkamer openen. Dit is echter een uitzondering op de regel en die luidt dus: er
kan geen gebruik van de toiletten worden gemaakt.
De competitie
Met onmiddellijke ingang zijn alle lopende competities voor tennis en padel door de KNLTB
stilgelegd. Helaas zal de competitie dus geen vervolg kennen.
Toernooien
De KNLTB verbiedt het organiseren van toernooien. Dat betekent dat onze Shamrock
Winter-Inn, die door omstandigheden al een Winter buiten was geworden, wordt afgelast.
Voor de organisatie van het toernooi hebben wij deelnemers een bijdrage van € 5,- gevraagd.
Dit is een minimaal bedrag; voor de organisatie van het toernooi hebben wij ook al kosten
gemaakt en terugstorten is een verhoudingsgewijs kostbare zaak voor de vereniging
(zakelijke rekening). Diegenen die het bedrag terug willen ontvangen, kunnen dat melden bij
onze penningmeester Gerald Kalenkamp (penningmeester@atc-veenhorst.nl), maar wij
stellen het zeer op prijs als je dat niet doet.
Racketavond en Vijftig-plus
Het is niet toegestaan activiteiten te organiseren. Om die reden hebben wij helaas moeten
besluiten de Racketavond en activiteiten van de Vijftig-plus groep tot nader order stil te
leggen. Deelnemers aan de racketavond en aan de Vijftig-plus kunnen natuurlijk zelf hun
eigen partijen organiseren door daarover met elkaar afspraken te maken, met zijn tweeën of
met zijn vieren. Wij begrijpen dat dit besluit ingrijpend is voor deelnemers aan deze
activiteiten, maar wij doen dus een beroep op jullie zelforganiserend vermogen.

Al met al is het weer een hele lijst met maatregelen. Dat is niet leuk, maar deze tijden zijn helaas niet
leuk. Laten we ons focussen op wel fijn is: we kunnen tennissen en padellen. En daardoor groeit onze
sport en ook onze vereniging!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van ATC Veenhorst,
Jeroen Ongering, voorzitter

