COVID-19-protocol TTV Spaarne
Per 19 mei 2021 zal TTV Spaarne haar deuren weer openen voor de leden. Als
club zijnde zijn we gebonden aan strikte voorwaarden. Wij verwachten
medewerking jullie en het gebruik van gezond verstand. Om tafeltennis
mogelijk te maken op de vereniging hebben wij de volgende voorwaarden:
-

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

-

heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

-

ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

-

houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder;

-

desinfecteer je handen bij binnenkomst;

-

het reserveringssysteem is, en blijft, tot anders aangegeven, leidend;

-

draag bij aankomst en vertrek een mondkapje;

-

vermijd drukte;

-

was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

-

schud geen handen;

-

voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat
indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden
hoeft te worden;

-

houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter
afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar,
hetzelfde huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten;

-

voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters
van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de
kleedkamers en in de kantines;

-

zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek
contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment;

-

Kleedkamers zijn opengesteld, voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand;

-

volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld
de trainers, begeleiders en bestuursleden;

-

kom enkel naar TTV Spaarne wanneer je een reservering hebt, maximaal 10 minuten van
tevoren aanwezig;

-

er zijn looppaden gecreëerd zodat je veilig de weg naar de gereserveerde tafel kan vinden;
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-

zet alle deuren open (inclusief nooduitgang), en sluit deze af als je de laatste vertrekkende
bent;

-

leg bij neerslag handdoeken bij de vloer, bij de nooduitgang;

-

speel enkel op de door jouw gereserveerde tafel;

-

gebruik je eigen batje;

-

leg de ballen terug in de daarvoor aangewezen bak, deze kunnen de volgende dag weer
gebruikt worden;

-

probeer het wc gebruik te minimaliseren;

-

voorkom schreeuwen in de zaal;

-

verplaats geen tafeltennistafels, tafels, stoelen, barkrukken en desinfectiemateriaal;

-

wissel niet van tafelhelft;

-

dubbelspel is verboden;

-

laat geen spullen in de kantine of speelzaal achter;

-

reinig de tafeltennistafel na gebruik met de daarvoor aanwezige reinigingsmiddelen;

-

de club is iedere dag open van 10:00 tot 22:00, met uitzondering dinsdag 16:00 tot 18:00.
Dan wordt er jeugdtraining verzorgd;

Regels reserveringssysteem:
-

via de volgende link kan je de PingPongBaas app downloaden, dit is het nieuwe
reserveringssysteem van de NTTB dat de komende tijd leidend wordt:
o

Android: klik hier;

o

iPhone: klik hier;

-

enkel leden van TTV Spaarne kunnen een tafel reserveren;

-

de tijdsloten zijn verdeeld in tijdsloten van 1 uur;

-

er kan pas een nieuwe speelmogelijkheid gereserveerd worden na afloop van de eerdere
reservering;

-

er zijn drie speeltafels opgesteld, dit staat vast en er kunnen geen speeltafels bijgezet
worden;

-

de speeltafels zijn genummerd van 1 t/m 3 en zijn zichtbaar in de app onder de volgende
namen:

-

o

tafel 1 (tafel dichtstbij nooduitgang);

o

tafel 2 (tafel in het middenvlak);

o

tafel 3 (tafel achterin bij opslaghok);

mocht je toch niet kunnen komen op de gereserveerde tijd, annuleer dan de reservering
tijdig. Niet opdagen wordt niet gewaardeerd in verband met de beperkte beschikbaarheid;
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-

bevestig bij aankomst de gemaakte reservering;

-

een instructievideo voor het reserveren van een tafel vind je hier;

Het bestuur blijft ten alle tijden leidend in het reserveringssysteem, dus mochten leden meerdere
boekingen tegelijk doen dan kan het bestuur dit tegenhouden. Dit doen wij om iedereen een gelijke
kans te geven om per 1 juli weer te kunnen tafeltennissen. Bij het niet naleven van het
bovenstaande protocol kan het bestuur overgaan op het ontzeggen van toegang tot de speelzaal.
Door het betreden van de zaal ga je akkoord met het bovenstaande protocol.
Contactpersoon / coronacoördinator:
1e contactpersoon: Mitchel van der Zwet, 06-40964464, wedstrijdsecretaris@ttvspaarne.nl
2e contactpersoon: Robert Jacobs, 06-10588424, penningmeester@ttvspaarne.nl
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