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LTC ’t Harde en de nieuwe corona maatregelen.
Tegemoetkoming overheid voor sportclubs
Het ministerie van Economische Zaken heeft op 27 maart de regeling tegemoetkoming ondernemers
getroffen sectoren COVID-19 geopend. Eerder werd deze regeling het Noodloket genoemd. Ondernemers
en ook sportverenigingen kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste
lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het coronavirus.
Ook LTC ’t Harde heeft de formulieren ingevuld en afgelopen week is de maximale tegemoetkoming van
€ 4000,- bijgeschreven op onze rekening.
Contributie 2020
We merken dat nog niet alle leden de contributie voor 2020 hebben betaald. Er staat nog een aanzienlijke
post open. Normaal gesproken worden er begin juni herinneringsbrieven verstuurd. Heb je op dit moment
een probleem om de contributie te voldoen? Neem dan contact op met onze penningmeester, we kunnen
in overleg altijd een passende oplossing vinden.
Ook volwassenen mogen weer tennissen!
Het kabinet heeft woensdag bekend gemaakt dat vanaf 11 mei buitensporten (niet-contactsporten) zijn
toegestaan voor alle leeftijden, onder bepaalde voorwaarden. De KNLTB heeft op deze pagina veel
informatie staan over deze volgende stap, dit kun je hier vinden:
https://www.knltb.nl/nieuws/2020/05/volwassenen-mogen-weer-de-baan-op.-hoe-organiseer-je-dat/
We zijn blij dat de volgende stap genomen gaat worden, echter vergt dit wel een aanpassing voor ons
allemaal. De Gemeente Elburg volgt hetzelfde protocol voor sportverenigingen als welke je op de pagina
van de KNLTB kunt vinden. Op ons terrein hangen op dit moment posters welke in acht genomen dienen te
worden, hier staan o.a. de hygiëne regels op. De hygiëne regels in het kort samengevat:
Voor iedereen geldt: Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de
volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging
(vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak.

De belangrijkste regels hebben wij er tussenuit gehaald:
- Vanaf 19 jaar en ouder is het alleen toegestaan om een enkelpartij te spelen. Er mag alleen dubbelspel
gespeeld worden wanneer je met je dubbelpartner uit hetzelfde huishouden komt.
Voorbeeld: Wim en Conny Harwijne mogen dubbelen tegen Arjan en Edith Post.
Let op: de volgende informatie hoort erbij (regels vanuit de KNLTB):
Mag ik samen met mijn partner (met wie ik onder één dak woon) spelen tegen een ander stel (die samen
onder één dak wonen)?
In theorie mag dat. We willen echter de druk op de parken de eerste weken tot een minimum beperken.
Daarom doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid om zo min mogelijk te dubbelen. Dat geeft
verenigingen de tijd om tennis in de 1.5 meter samenleving goed te organiseren en de drukte op de club te
controleren. En kan iedereen, vrijwilligers, leraren en spelers wennen aan de nieuwe situatie op het park en
de baan. Geleidelijk aan willen we dan opschalen.

We streven ernaar om het dubbelen vanaf 1 juni weer mogelijk te maken op de vereniging, dit is afhankelijk
van de situatie op de vereniging en de ontwikkeling van het COVID-19 virus.
- Er dient een toezichthouder aanwezig te zijn bij jeugd t/m 18 jaar. We hebben binnen LTC ’t Harde geen
toezichthouder. Een dringend beroep aan de ouders wanneer je toch de jeugd vrij wil laten spelen buiten
de trainingen om: één ouder gaat mee om toezicht te houden.
- De kantine blijft voorlopig gesloten. Het toilet kan gewoon gebruikt worden, de kleedkamers blijven ook
gesloten.
- Bij de tennismuur, binnenkomst park, banen 1/2/3 en de mini tennisbaan hangen verschillende
voorschriften, hou je hier aan.
- We gaan het digitale afhangbord gebruiken. Wanneer je hier geen gebruik van maakt kun je ook geen
gebruik maken van de banen. Uiteraard willen we iedereen helpen zodat het gaat lukken. Zie het bericht
verderop in de nieuwsbrief over het afhangbord.
- Wanneer je niet gaat tennissen heb je in principe niets op het sportpark te zoeken, tenzij je voor
vrijwilligerswerk aanwezig bent.
- Neem je eigen tennisballen mee wanneer je gaat spelen, hou voldoende afstand van elkaar bij het
wisselen of pauze houden. De scoreborden zullen tijdelijk verwijderd worden van de banen.
- Kom zo kort mogelijk voordat je gaat tennissen naar het sportpark. Wanneer je klaar bent met spelen
graag direct het sportpark verlaten.
In onderstaande tabel zie je in samenvatting de doelgroepen en wat deze moeten/mogen:

Al deze informatie is ook te vinden op de pagina van de KNLTB. Vanaf a.s. maandag 11 mei is iedereen
weer welkom om te tennissen. Heb je vragen? Stel ze aan één van de bestuursleden. Laten we hopen dat
de regels na 1 juni versoepeld worden, hier kan iedereen zijn steentje aan bijdragen. Veel succes allemaal.
Veel gestelde vragen:
https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/toolkit/veelgestelde-vragen-spelers-tennis-en-padel/
Trainingen 18+
De trainingen van NDO voor de volwassenen zullen ook hervat worden. Informatie hierover volgt z.s.m.

KNLTB Clubapp
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart is de KNLTB Clubapp geïntroduceerd. Helaas zijn er
hierna geen bijeenkomsten geweest om dit aan de leden uit te kunnen leggen vanwege het corona virus.
In de bijlage welke meegestuurd is bij deze nieuwsbrief kun je vinden hoe je de applicatie op je telefoon
kunt installeren en waar je terecht kunt voor vragen.
Op deze pagina kun je alle functionaliteiten vinden en meest gestelde vragen rondom de Clubapp:
https://www.knltb.club/functionaliteiten/clubapp/

Het digitale afhangbord
Vanaf a.s. maandag kun je op ons terrein zeer eenvoudig en snel een baan afhangen via het nieuwe
KNLTB Afhangbord.
Het KNLTB Afhangbord maakt digitaal afhangen mogelijk op twee manieren. Allereerst kunnen leden
afhangen via een Afhangbord-scherm op de vereniging. Hoe werkt dit? Als lid kun je eenvoudig inloggen
met je ledenpas. Vervolgens krijg je inzicht in het aantal (beschikbare) banen en kun je introducés of
andere spelers toevoegen om tegen te spelen. Selecteer jouw favoriete baan en spelen maar!
In dit filmpje kun je zien hoe het op locatie werkt:
https://vimeo.com/237071617
Daarnaast is digitaal afhangen mogelijk via je telefoon. Het KNLTB Afhangbord werkt namelijk naadloos
met de KNLTB ClubApp waardoor je ook in de app kunt afhangen. Het handige aan de Clubapp is dat je in
één oogopslag kunt zien of er banen vrij zijn of gereserveerd.
Let op: Je hebt je ledenpas nodig op het sportpark om af te hangen of je reservering te bevestigen. Dit kan
alleen met de ledenpas die in 2019 of later is afgegeven! Heb je deze pas niet meer of ben je deze kwijt?
Neem dan contact op met de ledenadministratie en met onderstaande personen hoe je alsnog een
reservering kunt maken.
Een reservering die je gedaan hebt in de Clubapp dien je op het sportpark te bevestigen. Je dient je
reservering 1 minuut voordat de reservering ingaat te bevestigen, anders vervalt de reservering! Ook dient
de persoon met wie je gaat tennissen dit zelf ook te bevestigen op het scherm. Het scherm wijst voor zich.
Het scherm hangt in het kleine halletje naast de ingang van de kantine/toilet.
Het oude afhangbord zal komende week worden verwijderd.
Er is een aantal personen beschikbaar binnen de vereniging die vragen kunnen beantwoorden over het
afhangbord:
Bennie Smeijers
06-22022667
Rick van ’t Hul
06-30032175
Sebastiaan Post
06-52297060
Nieuwe leden en zomerlidmaatschap
Komende week zullen we een actie starten om nieuwe leden te werven. De “zomerchallenge” zal
geïntroduceerd worden. In het verleden hebben we dit ook gedaan maar dan onder een andere de naam,
nl. maak kennis met tennis.

Daarnaast zullen we een gereduceerd actietarief aanbieden aan nieuwe leden voor de rest van 2020.
Hierbij horen ook een aantal gratis tennislessen. Dit actietarief geldt niet voor mensen die in 2019 lid zijn
geweest van onze club. Ken je mensen die graag willen tennissen maar nog geen lid zijn? Enthousiasmeer
ze dan om lid te worden in de komende periode

Op onze site vind je altijd de meest actuele informatie, foto’s en interessante nieuwsfeiten.
Kijk op:

www.ltc-tharde.nl

