
Beste tennisleden, 
  
Eindelijk is het dan zover, 
We mogen op verenigingsniveau de kantine openstellen voor dorstige sporters. Dat is goed 
nieuws voor een ieder die graag na afloop van een goed potje tennis een drankje wil 
nuttigen. Ook wij als bestuur en commerciële commissie zijn daar enorm blij mee. We zijn 
verheugd over het feit dat we inmiddels al vele spelers op onze mooie club hebben gespot. 
Ook gaat onze dank uit naar een kleine groep vrijwilligers die het park Coronaproof hebben 
gemaakt en ook onze accommodatie van onderhoud hebben voorzien. Inmiddels hebben 
zich diverse teams en spelers aangediend om in het najaar de competitie te hervatten. Dat is 
goed nieuws! De toernooicommissie bekijkt binnenkort wat de mogelijkheden zijn om ons 
goed gewaardeerde “Windtoernooi” door te laten gaan. De communicatie hierover volgt zo 
spoedig mogelijk.  
Voor dit moment geldt dat we er samen alles aan doen om ons zo goed mogelijk aan de nog 
steeds geldende richtlijnen en een gevoel van 'veiligheid' te houden. Daarom houden we 
voor onze club TC Hontenisse de volgende voorwaarden aan. Lees deze alstublieft 
aandachtig door. 
  

 Vanaf 1 juli mag de kantine weer open. Als TC Hontenisse hebben we besloten om 
voorlopig voor nog onbepaalde tijd enkel en alleen het terras open te stellen. 

 Op het terras en op het gehele terrein geldt nog steeds de 1,5 m afstandsbepaling. 
De CC (commerciële commissie) zal het terras als zodanig inrichten. 

 Consumpties kunnen op het terras bij de bardienst worden besteld.  De bardienst is 
de enige persoon die op dat moment de kantine ingaat om de bestelling op te halen. 
Bij het uitserveren van de consumpties houdt een ieder gepaste afstand. Gezien de 
beperkte grootte van ons ledenbestand en actieve tennissers doen wij een beroep op 
jullie om dit zelf goed in de gaten te houden. 

 Het terras is open vanaf 19:30 tot en met 22:30 op de beschikbare dagen, maandag 
tot en met donderdag. Tevens op dinsdagochtend tijdens onze wekelijkse 
tossochtend en op zondagochtend ná afloop van de jeugdbegeleiding. Voorlopig zijn 
er nog geen bijzondere activiteiten vanuit de CC gepland.  

 We trachten om zoveel als mogelijk consumpties te verkopen waarbij geen gebruik 
wordt gemaakt van glazen. Flessen, plastic petflessen en blikjes zullen in het aanbod 
worden opgenomen. Ons assortiment is tijdelijk aangepast.  

 Was als bardienst zo vaak mogelijk de handen vooraf en na het openen of aanraken 
van flessen, blikjes etc. Afval wordt door de gebruikers in de afvalbak gedaan. Lege 
flesjes etc. worden verzameld in aparte bakken. De bardienst ruimt deze op/leeg. 

 Eventueel toch gebruikt glaswerk en koffiekopjes, theeglazen dienen na afloop per 
direct te worden gereinigd. Gebruik hiervoor bij voorkeur de vaatwasmachine. Dus 
geen glazen in de spoelbak laten staan. De spoelbak wordt niet gebruikt! Bij een 
enkel kopje of glas graag met warm, heet water afwassen op de ouderwetse manier.  

 Bardiensten wordt gevraagd om na afloop van de dienst alles zo goed mogelijk na te 
lopen. Gebruikte tafels en stoelen kort reinigen. Er staat een spuitbus met 
reinigingsmateriaal in de hal. Het is prima als één van de aanwezige spelers hierbij 
helpt. De bardienst staat er dan niet alleen voor. We koesteren onze vrijwilligers! 



 Gebruik van huishoudtextiel: vaatdoek, theedoek en dweil is prima. Handdoeken 
worden niet gebruikt. Alle ruimtes zijn voorzien van papieren doekjes. (Zie ook 
voorraad in de kast bij de keuken).  

 Gebruikt textiel graag in de keuken verzamelen zodat deze gewassen kan worden 
(wastas onder wit tafeltje). 

 In onze vereniging wordt uitsluitend via de Sumup betaald.  
 
En verder,  
We hopen natuurlijk dat alles weer snel als vanouds en vertrouwd gaat aanvoelen. 
Daarvoor hebben we jullie medewerking nodig. Een dringend verzoek aan een ieder 
om zich weer op te geven als bardienst en als poetsdienst.  
Voor bardiensten geldt dat er geen portemonnee meer in omloop is. Er hangt een 
kluisje in de hal naast het afschrijfbord met de benodigde sleutels. Om hier gebruik 
van te maken krijg je een code toegezonden wanneer je jezelf hebt ingeschreven als 
bar of poetsdienst. Je dient wel zelf over een sleutel te beschikken om in de hal te 
komen (dit is dezelfde sleutel als van de toegangspoort). 

 Voor poetsdiensten geldt dat we momenteel alleen gebruik maken van het 
hoofdgebouw. Maar zo min mogelijk. 

 Maak de kantine schoon op de gebruikelijke wijze en gebruik handschoenen bij het 
reinigen van de toiletten. Rubberen handschoenen zijn te vinden in de voorraadkast 
bij de keuken. Na het gebruiken van de (niet wegwerp) handschoenen dient men 
deze met heet water goed af te spoelen. Wegwerphandschoenen staan in de hal op 
de sta-tafel.  

 Graag alle deurklinken en lichtknoppen afnemen met reinigingsmateriaal. 
 
Voor de spelers en bezoekers geldt tevens per ingang van 1 juli: 

 Reinig bij aankomst op het park nog steeds de handen. Het toilet is voorzien van 
handzeep en doekjes.  

 De toiletruimtes kunnen worden gebruikt, onze kleedkamers en doucheruimtes 
blijven vooralsnog gesloten. Spelers dienen zich thuis om te kleden. Looproutes 
worden gehandhaafd!  

 Bezoekers van het toilet betreden het gebouw langs de zij- ingang.  
 Spelers vullen bij voorkeur thuis een bidon met drinkwater op voor tijdens het 

spelen. Eventuele sportdrankjes en gekoeld water zijn bij de bardienst te bestellen.  
 Tijdens het spelen en gebruiken van de accommodatie is het niet meer nodig om een 

toezichthouder aan te wijzen. Als vereniging wijzen wij jullie op het sporten met 
"gezond" verstand en eigen verantwoordelijkheid. Denk daar ook aan tijdens de 
wissels door afstand te houden en elkaar niet fysiek te benaderen. 

 Bezoek op het park is weer toegestaan voor toeschouwers. Toeschouwers dienen 
zich aan onze richtlijnen te houden. Ouders die komen kijken naar bijvoorbeeld een 
jeugdtraining zijn weer welkom. Wijs hen zo nodig op onze richtlijnen. Normaal 
gesproken ontvangen ook ouders informatie via het e-mailverkeer.  

 Toeschouwers kunnen plaatsnemen op het terrein waar bankjes of stoelen staan. 
Tevens met gepaste afstand wanneer de situatie daar om vraagt. 

 En vooralsnog blijven mensen met gezondheidsklachten (verkoudheid, keelpijn, 
koorts) thuis.  



 Volg onze informatieverstrekking (via de site, de app of de e-mail) regelmatig. Zo 
blijft een ieder op de hoogte van versoepelde regels en eventuele activiteiten.  
 
 

Wees verstandig, let op jezelf en anderen! Sportieve groeten namens het Bestuur en Commerciële 
Commissie. 
 
Fernando Torres-Vuijk 
 


