
 

Tennissen met inachtneming van de coronamaatregelen 
 

Algemene gegevens 
Naam vereniging/sportaanbieder Tennisvereniging Didam 

Contactpersoon corona Geert Hageman (secretaris TVD)  
Telefoonnummer 06-51565766 
Binnensport/buitensport buitensport 

 
Aanbod 

Gaat de vereniging aanbod organiseren voor 
jeugd tot en met 12 jaar? 

Ja, de reguliere tennislessen (reeds 
operationeel) 
Ja, trainingen vanuit OCDN voor niet leden 

Dagen en tijdstip Reguliere lessen door Tennis Solution: 
• Dinsdag: tussen 15 en 20.00 uur 
• Woensdag: tussen 14.00 en 20.30 uur 
Trainingen vanuit OCDN onder leiding van ASM 
trainer: 
• Vrijdag: tussen 18.00 en 19.00 uur 
• Zondag: tussen 10.00 en 11.30 uur 

 
Gaat de vereniging aanbod organiseren voor 
jongeren 13 tot en met 18 jaar?  

Ja, de reguliere tennislessen (reeds 
operationeel) 
Ja, trainingen vanuit OCDN voor niet leden 
(reeds operationeel) 
 

Gaat de vereniging aanbod organiseren voor 
senioren (19+) 

Nadat de gemeente toestemming heeft 
gegeven en afhangen op afstand is 
geïmplementeerd worden de leden 
geïnformeerd. Naar verwachting in week 20 (11 
t/m 17 mei) 

Dagen en tijdstip Reguliere jeugdlessen door Tennis Solution: 
• Woensdag: tussen 17.00 en 20.30 uur 
• Vrijdag: tussen 15.00 en 18.00 uur 
Jeugd trainingen vanuit OCDN onder leiding van 
ASM trainer: 
• Vrijdag: tussen 19.00 en 20.30 uur 
• Zondag: tussen 11.30 en 13.00 uur 

 
Senioren (19+) kunnen op de gebruikelijke 
openingstijden van het park gebruik maken. In 
de praktijk is dat dagelijks van 08.00 uur tot 
23.00 uur.  

Wanneer gaat het aanbod van start? Vanaf woensdag 29 april 2020 (voor de jeugd 
t/m 18 jaar) 
 



 

Voor senioren (19+) zie hierboven 
Welke aanpassingen worden er in het aanbod 
doorgevoerd om de 1.5 meter afstand te 
bewaken?  

De KNLTB stelt 6 kinderen per baan in de 
leeftijd t/m 12 jaar en 4 kinderen per baan in de 
leeftijd van 13 t/m 18 jaar. Hieraan wordt 
voldaan. Maximaal 1 lesgroep tegelijk actief.  
 
Voor senioren (19+) geldt de 1,5 meter regel. Er 
is voldoende ruimte op het park om hieraan te 
voldoen. In de bekendmaking van de 
openstelling voor 19+ zal hierop nadrukkelijk 
worden gewezen. Op het park is dit eveneens 
met posters duidelijk aangegeven. Verder zal er 
regelmatig controle plaatsvinden door een 
bestuurslid. 

Hoeveel begeleiders zijn er per training 
aanwezig?  

Per trainingsgroepje is er 1 gecertificeerde 
tennisleraar of ASM trainer in opleiding 
aanwezig en houdt ook toezicht op de corona 
maatregelen.  

Welke verdere maatregelingen worden er 
doorgevoerd?  

Zie bijlage “Reglement TVD in corona tijd, 
communicatie naar leden, 27 april 2020”. 
 

Wilt u sporttechnische ondersteuning 
ontvangen bij het ontwikkelen van het aanbod?  

Voor nu nog niet, mogelijk in de toekomst. 
Laten we contact houden. 

Staat uw vereniging open voor niet-leden in de 
periode waarin de coronamaatregelen 
gehandhaafd worden?  

We starten met lessen voor eigen jeugdleden 
en niet jeugdleden vanuit OCDN 
 
Voor niet leden kennen we het 
Zomerlidmaatschap. Men krijgt dan een pas 
voor 4 maanden.  
Ook kennen we de actie “Maak Kennis met 
Tennis”. Het gaat dan om lessen door Tennis 
Solution. 
Zo mogelijk wordt dit ook dit jaar aangeboden.  

Buitensportverenigingen  
Beschikt uw vereniging over een eigen 
accommodatie?  

Ja 

Maakt uw vereniging gebruik van alle velden? Nee, maximaal 3 van de 8 banen voor de jeugd. 
 
Met de openstelling voor 19+ worden alle 
banen beschikbaar gesteld. Dat zijn in eerste 
instantie 5 kunstgrasbanen. 
In later stadium, als de pomp van de sproei- 
installatie is hersteld, komen daar de 3 
gravelbanen bij.  

Op welke manier heeft uw de logistieke stroom 
van leden naar en vanaf uw club gestroomlijnd? 
Geef aan hoe u dit inricht, of u dingen afzet en 
eventueel materialen nodig heeft 

Bij de ingang is een scheiding in looproute 
aangebracht. Hierdoor kan 1,5m afstand 
worden gehouden. Voor de jeugd wordt hierop 
toegezien door trainers en coaches.  



 

Het terras in zodanig afgezet dat er voldoende 
ruimte is om 1.5 meter afstand te houden. Voor 
19+ ligt de handhaving in eerste instantie bij de 
betreders van het park zelf.  Dit is niet anders 
dan elders in openbare ruimten. Verder is er 
met enige regelmaat toezicht. 

Welke afspraken worden er met ouders 
gemaakt voor het brengen en halen van 
kinderen?  

Ouders brengen de leerlingen tot de toegang 
het park en gaan niet het park op. Bij ophalen 
zelfde wijze als brengen. De aanwezige 
coördinator ziet hier op toe. 

U  bent op de hoogte dat het clubhuis, 
kleedkamers en toiletten gesloten moeten 
blijven.  

Ja, dit is ook duidelijk aangegeven bij de locatie. 
In voorkomende situaties kan het toilet gebruikt 
worden. Ontsmettingsmiddelen zijn 
beschikbaar bij ingang clubhuis en bij de toilet. 

 
Communicatie 

Heeft uw vereniging een protocol met de 
maatregelen opgesteld voor de leden?  

Zie bijlage “Reglement TVD in corona tijd, 
communicatie naar leden, 27 april 2020”.  
Dit protocol wordt aangevuld of vernieuwd naar 
aanleiding van regelgeving vanuit de overheid. 
 

Is dit protocol gecommuniceerd met trainers, 
leden en vrijwilligers?  

Dit wordt dinsdag 28 april (na de ‘go’ van de 
gemeeente) op de website geplaatst, gemaild 
aan alle leden en op onze clubb app gezet. 
Protocol is samen met trainer opgesteld 

Heeft u iemand aangewezen die per training 
verantwoordelijk is om toezicht te houden op 
de naleving van de maatregelen. 

Ja,  voor de jeugd houdt iedere trainer/coach 
toezicht op zijn eigen lesgroep. 
Dat geldt eveneens voor lessen aan 19+. 
Voor het vrij tennissen van 19+ wordt met enige 
regelmaat door een bestuurslid gecontroleerd. 
 

 
Tot slot 

Heeft u als vereniging ondersteuning nodig bij 
het opstarten van het aanbod binnen uw 
vereniging? Deze ondersteuning kan gericht zijn 
op:  

• Facilitair 
• Organisatie van activiteiten 
• Communicatie 

Wordt nog bekeken 

Overige opmerkingen Geen 
  

  


