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Bericht van het bestuur 

Beste leden, het prille begin van terugkeer naar onze banen is er! Anonymus mag, vanaf 

maandag 4 mei, weer open voor de jeugd tot 18 jaar!  

 

We beginnen voorlopig tot 26 mei met het openstellen van banen voor alleen het geven 

van tennisles aan de jeugd door tennisschool Anjoy. Tennisschool Anjoy heeft de 

afgelopen dagen hard gewerkt om aan de gestelde richtlijnen van KNLTB en de gemeente 

te voldoen. 

 

En als iedereen zich netjes aan deze regels houdt, dan hopen we dat we in ieder geval de 

jeugd met tennislessen weer wat tennisplezier kunnen bieden. 

Daarbij is het van belang dat de volgende richtlijnen van NOC*NSF in acht worden 

genomen: 

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

 blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

 blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind 

weer laten sporten en naar buiten; 

 blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 

kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

 houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 

 hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

 vermijd het aanraken van je gezicht; 

 schud geen handen; 

 - 

 ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 

 was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

 was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan het tennispark; 

 douche thuis en niet op het tennispark; 

 de kantine van Anonymus is gesloten; 

 kom niet eerder dan 10 minuten voor de tennistraining aan op de sportlocatie en ga 

direct daarna naar huis; 

 ouders worden verzocht de kinderen alleen te halen en te brengen. Ouders mogen in 

ieder geval niet ons tenniscomplex op. 

 

Blijf gezond! 

Het bestuur 

 

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 . 

http://www.ltcanonymus.nl/
mailto:ledenadministratie@ltcanonymus.nl

