
   
Taken toezichthouder, wat wordt er van je verwacht? :     
 

• Vereiste aanwezigheid tijdens de duur dat de tennisleraar aanwezig is op het tennispark. 
 

• Toezicht houden en surveilleren op het tennispark en bij de ingang en de uitgang: 
De jeugdleden zijn gevraagd om -indien mogelijk- alleen en met eigen vervoer naar het park 
te komen. Zie hierop toe en spreek mensen aan als ze samenscholen of blijven hangen bij de 
ingang of uitgang. 

 

• De aankomst- en vertrekroute staat aangegeven, zie erop toe dat iedereen de route volgt. 
 

• De grasbanen 7 en 8 zijn voor de tennislessen bestemd. De gravelbanen 1 en 2 mogen 
gebruikt worden voor vrij tennis. De andere banen niet. 

 

• Laat de jeugd gebruik maken van het afhangbord. 
 

• De tennismuur mag gebruikt worden door maximaal 2 kinderen tm 12 jaar of 1 persoon van 
13 tm 18 jaar. 

 

• Er mogen 6 kinderen op 1 tennisbaan in de leeftijd tm 12 jaar. De 1,5 meter afstand geldt 
voor hen niet. 

 

• Er mogen 4 kinderen op 1 tennisbaan in de leeftijd 13 tm 18 jaar. Zij moeten 1,5 meter 
afstand houden. Zie erop toe dat de leeftijdsgroepen niet vermengen en dat ze afstand 
houden tot elkaar.  
 

• Zie erop toe dat ze niet samen op het bankje gaan zitten, aan elkaars spullen zitten of elkaar 
aanraken. Het scorebord mag niet gebruikt worden. 

 

• Ouders mogen niet samen met hun kinderen komen tennissen; spreek mensen hierop aan 
als dit wel gebeurt. 

 

• Na gebruik van de tennisbanen veegt de toezichthouder de baan. Trek 
wegwerphandschoenen aan. 

 

• Na de training of het afronden van het vrij tennissen, moeten de kinderen direct vertrekken 
en dus niet bij de fietsen of op de parkeerplaats blijven hangen. Spreek ze hierop aan als dit 
wel gebeurt. 

 

• Toeschouwers zijn niet toegestaan; dus wanneer ouders of een begeleider mee komt, spreek 
ze hierop aan en stuur mensen naar huis. 

 

• Als je ziet dat een aanwezige symptomen vertoont, zoals hoesten, niezen, verkoudheid 
spreek die persoon daar op aan. Houdt zelf afstand.  Het is bekend gemaakt dat mensen met 
bepaalde gezondheidsklachten thuis moeten blijven. 

 

• Mensen mogen geen gebruik maken van de kantine, kleedkamers of keuken. Dus de bidon 
moet thuis gevuld zijn, en mensen kunnen zich niet omkleden of douchen (dit is bekend 
gemaakt). Kantine en terras zijn gesloten ! 

 
 



   
 

• De WC is alleen voor noodgevallen beschikbaar. Wanneer deze gebruikt is, dan vragen wij je 
om de klinken en de wc-bril te reinigen met de aanwezige schoonmaakdoekjes. 
Wegwerphandschoenen zijn aanwezig. 

 

• Reinig de objecten die aangeraakt worden door spelers en trainers meerdere keren (denk 
aan deurklinken, wc, wastafels, kranen, afhangbord etc.) 

 

• Wanneer mensen niet luisteren of een ongepaste reactie geven, meldt dit dan meteen bij het 
corona-aanspreekpunt Nicole van de Wouw (06-22420547). 

 

• Er wordt streng gecontroleerd op het naleven van de voorschriften die door de gemeente 
Zundert, de KNLTB en NOC*NSF zijn gesteld. Als een lid zich niet houdt aan de regels, riskeert 
het lid of een toeschouwer een boete van € 400,- en -nog erger- de vereniging een boete  
van € 4.000,- 
 

• Bij niet naleving van de afspraken zullen we mensen hierop aanspreken en indien nodig de 
toegang tot het tennispark ontzeggen. 

 

• We gaan uit van het eigen gezonde verstand van onze leden. Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid en stellen de veiligheid en gezondheid voorop van iedereen die bij ons 
komt tennissen. Wij gaan ervan uit dat iedereen die op ons tennispark komt, zich houdt aan 
de gestelde regels. 

 

• Bedankt voor je inzet als toezichthouder ! we zijn erg blij met alle hulp van onze leden ! 


