
Regels TC Hontenisse coronatoegangsbewijs per 25 september 

2021  

Beste tennisvrienden,  

Vanaf 25 september zijn de regels rondom het gebruik van ons 

park en de kantine aangepast. We hanteren de voorwaarden en 

adviezen van de overheid en de KNLTB. De volgende regels gelden 

voor TC Hontenisse. 

• De kantine dient om 00.00 uur gesloten te worden. 

• Bij verblijven in de kantine geldt dat er een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen 

van 13 jaar en ouder. 

• Voor het gebruik van het terras buiten geldt deze verplichting niet. 

• Voor het bestellen en afhalen van eten en drinken in de kantine is een coronatoegangsbewijs 

ook niet verplicht.  

• Bezoekers (spelers, toeschouwers, vrijwilligers) van ons park kunnen desgewenst gebruik 

maken van ons terras onder de overkapping en of tent. Er kan eventueel gebruik gemaakt 

worden van onze terrasheaters op het bestaande terras. 

• Verder vragen we de competitieteams en overige gebruikers om het aantal personen dat om 

eten/drank gaat achter de bar en in de keuken te beperken tot 1 á 2 personen.  

• Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het 

identiteitsbewijs worden gecontroleerd (vanaf 14 jaar mag er gevraagd worden naar het ID). 

• Als er toch wordt gekozen om in de kantine te verblijven (bv bij slecht en koud weer) dan 

wordt de check binnen onze club uitgevoerd door: 

-  De aanvoerder of begeleider van het thuisspelende competitieteam. 

-  Degene die de baanreservering als “hoofdboeker” heeft aangevraagd. 

-  Bij onderhoud of andere werkzaamheden een van de vrijwilligers. 

-  Bij toss-evenementen een vrijwilliger/ medeorganisator. 

Om een controle uit te kunnen voeren is de app “CoronaCheck Scanner” beschikbaar via: 

https://coronacheck.nl/nl/scanner/  deze is eenvoudig zelf te downloaden. 

• Voor onze kantine geldt tevens dat de deur tussen de kantine en de hal zoveel mogelijk 

gesloten dient te blijven. Het verzoek is om buitenom te lopen naar de toiletten. Er kan 

tevens ook gebruik gemaakt worden van de toiletten in de kleedkamers (te bereiken via het 

terras).  

We rekenen uiteraard op jullie medewerking om aan de regels gehoor te geven. Samen zorgen we 

voor een veilige omgeving op ons tennispark.  Op de site https://corona.knltb.nl/ vind je de 

specifieke richtlijnen voor tennis- en padelaccommodaties. 
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