
   

N I E U W S B R I E F 
ltc Anonymus 95 jaar 

 
 

 

Purmerend, 12 mei 2020 

2020 nummer 6 

 

Bericht van het bestuur, voor 19plus! 

 

Beste leden, het gaat nu opeens snel!  Vanaf heden kunnen zowel onze jeugd als onze volwassen 
leden de banen op om vrij te spelen.  De volgende regels gelden daarbij: 

 Volwassenen van 19 jaar en ouder kunnen tot 1 juni alleen enkelen (geen dubbel- of mix 
spelen!). Twee volwassenen kunnen dus op de baan spelen en afhangen. 

 Spelers tot en  met 18 jaar kunnen onder toezicht vrij spelen tot 18:00 uur. 
 Banen moeten vooraf via de KNLTB app gereserveerd worden, ook overdag. Download dus de 

KNLTB Clubapp via je appstore en hou je ledenpas bij de hand. Je dient namelijk het bonds-
nummer op je ledenpas en een wachtwoord in te voeren als je voor het eerst van de app gebruik 
maakt.  Baan reserveren kan onder de 'Spelen'-button in de app. Er kan dus geen gebruik worden 
gemaakt van het afhangbord in de hal.   

 Er kan alleen vrij gespeeld worden op baan 1 en 2. Baan 3 en 4 zijn gereserveerd voor lessen. 
Met deze verdeling kan worden voorkomen dat lessende en vrij spelende tennissers door elkaar 
gaan lopen. Bij baan 2 staan voor de kantine twee tafels met stoelen. Daar dient gewacht te 
worden voordat je de baan op kan. Kom echter niet te vroeg! 

 Er kan slechts 1x per dag worden afgehangen om iedereen de kans te geven om te spelen na de 
lange coronapauze! 

 De kantine blijft dicht. Er kan ook geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers en dus ook 
niet van de toiletten in de kleedkamers!  

 Alleen bij hoge nood kan van de toiletten in de hal gebruik gemaakt worden.  

De corona-coördinator voor de tennislessen voor de jeugd tot en met 18 jaar is Joyce Bruynesteijn 
(telefonisch bereikbaar onder 0622253433).  Piet Lassing zal overdag als algemeen toezichthouder 
fungeren.  
 

Het is van belang dat de volgende richtlijnen van NOC*NSF  door iedereen 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; 
 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 sportlocatie; 
 douche thuis en niet op ons tenniscomplex; 
 vermijd het aanraken van je gezicht; 
 schud geen handen; 
 kom niet eerder dan 10 minuten voor het tennissen aan op ons tenniscomplex 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. 

 
Pas goed op jezelf en blijf vooral allemaal 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

