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Bericht van het bestuur, voor 19plus! 

Nederland Tennisland. Iedereen mag weer meedoen! 

 

Goed nieuws vandaag voor alle tennis- en padelspelers, verenigingen, tennis- en 

padelcentra en leraren. Het kabinet heeft de maatregelen tegen de bestrijding van het 

coronavirus weer wat versoepeld. Na de jeugd t/m 18 jaar mogen nu ook alle 

volwassenen vanaf volgende week weer de baan op. 

 

Dat betekent dat tennis en padel voor iedereen vanaf 11 mei weer mogelijk is onder 

bepaalde voorwaarden. Ieder vereniging moet eerst aan die voorwaarden voldoen, ook 

Anonnymus! Het bestuur van Anonymus bepaalt dus voor het eigen park vanaf 

wanneer er mag worden gespeeld door 19+-leden. Daarbij moeten we ons 

uiteraard ook houden aan de inmiddels bekende hygiënemaatregelen van het RIVM, dus 

anderhalve meter afstand en bij klachten thuis blijven. Het terras mag weer open vanaf 1 

juni. Het clubhuis blijft vooralsnog gesloten tot 1 september. 

 

Richtlijnen 

De afgelopen week hebben veel verenigingen en leraren laten zien hoe tennis en padel in 

de anderhalvemetersamenleving goed uit te voeren is. Met de richtlijnen, het 

stappenplan en de posters in de Corona Toolbox konden verenigingen en leraren veilig en 

verantwoord aan de slag en is tennis en padel voor de jeugd t/m 18 jaar vanaf 29 april 

op veel verenigingen opgestart. 

 

Bestuur ltc Anonymus 

De KNLTB werkt de aanvullende richtlijnen voor het tennis en padel voor volwassenen 

verder uit en zal deze ter goedkeuring bij NOC*NSF en VWS neerleggen. Daarna komt de 

KNLTB uiterlijk vrijdagmiddag 8 mei met informatie over de stappen die verenigingen 

moeten nemen richting de gemeente, en vult de KNLTB de Corona Toolbox aan, zodat 

verenigingen, tennis- en padelcentra en leraren zich kunnen voorbereiden. 

 

Het betekent dus dat het bestuur van ltc Anonymus pas ná het verrichten van de 

noodzakelijke voorwaarden en te nemen maatregelen op ons park, "groen licht" zal 

geven om daadwerkelijk te mogen spelen. Niet eerder!! Deze nog te bepalen datum 

wordt dan bekent gemaakt via Nieuwsbrief, Website en Facebook. 

BINNENKORT KAN ER DUS GESPEELD WORDEN!! 

 

KNLTB/Bestuur ltc Anonymus 

 

Informatie 

Wilt u meer informatie over ltc Anonymus, of de club volgen? Kijk dan op 

www.ltcanonymus.nl  

Wilt u ltc Anonymus volgen via Facebook? Wordt dan vriend: 

facebook.com/ltc.anonymus.Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Geef dit dan door 

aan ledenadministratie@ltcanonymus.nl . 

https://corona.knltb.nl/
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