PROTOCOL BINNENTAFELTENNIS SMASH-W
Hierbij ontvangen jullie het protocol inzake de voorwaarden/maatregelen om op een verantwoorde
wijze de sport tafeltennis uit te oefenen in de Camp.

We houden ons aan de volgende regels:
1. Parkeer de auto/fiets voor de sporthal waarvan gebruik wordt gemaakt. Wij hebben de
beschikking over de Campzaal. Kom dan binnen bij de ingang van de Campzaal, links van de
kantine.
2. Elke woensdagavond is er een “coronaverantwoordelijke van dienst”. Van 18:30 uur tot
20:00 uur is dat Jesper Jansen en vanaf 20:00 uur een seniorenlid. Dit wordt bij de senioren
gerouleerd. De coronaverantwoordelijke houdt een logboek bij van welke groep, trainer,
ouder/begeleider aanwezig is en wanneer. De jeugdleden trainen van 18:30 uur tot 20:00
uur en de seniorenleden vanaf 20:00 uur tot uiterlijk 22:30 uur.
3. Sporters komen bij de ingang van de Campzaal binnen en melden zich eerst bij de
coronaverantwoordelijke met inachtneming van social distancing (het houden van 1,5 m
afstand van anderen vanaf 19 jaar en ouder). Bij de binnenkomst worden eerst de handen
gewassen/gedesinfecteerd en moet de vraag van de coronaverantwoordelijke over een
gezondheidscheck beantwoord worden. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten
hebt. Betaal contactloos in de kantine van de Camp. Schud geen handen en gebruik je
gezond verstand. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Vermijd het
aanraken van je gezicht.
4. Naar aanleiding van het advies van de NTTB geldt tijdens het sporten (concreet:
trainen/spelen achter de tafel) géén afstandsbeperking. Echter willen wij hier als bestuur
zorgvuldiger en veiliger voor de leden mee omgaan: wij besluiten dat jeugdleden wel mogen
dubbelen, maar seniorenleden niet i.v.m. de 1,5 meter afstand. Wissel niet van kant bij het
spelen van een wedstrijd. Sport je niet? Dan geldt de 1,5 meter afstand voor volwassenen
vanaf 18 jaar en ouder.
Gebruik eigen materiaal en vermijd contact met andermans materiaal.
5. Toiletgebruik dient zoveel mogelijk te worden beperkt. Altijd handen wassen na
toiletgebruik. De coronaverantwoordelijke ziet hierop toe.
6. Het verlaten van de sporthal is via de uitgang van de Campzaal. Ook bij het verlaten van de
Camp: handen wassen/desinfecteren.

7. Vermijd dat groepen/teams elkaar kruisen bij het naar binnen en naar buiten gaan. Er dient
voldoende tussenruimte te zijn bij wisseling van teams/groepen.
8. Via de deur vanuit de Campzaal richting de squashruimte kan je naar de kleedkamers lopen.
Er mogen maximaal 3 spelers in de kleedruimte aanwezig zijn. Maximaal 1 douchende speler
gezien de 1,5 meter afstand.
9. Leden spreken elkaar aan als andere leden zich niet aan de hierboven genoemde regels
houden. De toegang tot de gehuurde ruimte kan aan leden worden ontzegd als de gestelde
regels niet nageleefd worden. De beheerders van de Camp zijn verantwoordelijk voor ons als
bezoekers, dus wij volgen hun regels en aanwijzingen.

Woudenberg, 31 augustus 2020
Het bestuur van TTV Smash-W

