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Gevolgen corona pandemie voor LTC ’t Harde!
Beste leden
Iedereen is zich inmiddels bewust van het coronavirus en de maatregelen die het kabinet, de
gezondheidszorg en de autoriteiten hebben uitgevaardigd.
Het is ingrijpend en betreft ieder lid van de bevolking én ieder lid van LTC ’t Harde!
Zoals bekend zijn samenkomsten met meer dan 100 personen niet toegestaan en zijn er vandaag
nog meer maatregelen bekend gemaakt.
Wat betekent dit voor LTC ’t Harde??
Hoewel wij als tennisclub zelden (of nooit) bijeenkomsten hebben met 100 (of meer) deelnemers
is het toch raadzaam om niet met té veel mensen bijeen te zijn, en als dat wel zo is houdt dan
afstand. We kennen inmiddels allemaal de regels voor handen wassen, niezen en hoesten en
minimaal 1 meter afstand houden.
Wees alert op jezelf en de mensen om je heen!
Voel je beginnende klachten (hoesten, benauwd, koorts) dan weet iedereen wel wat hij/zij moet
doen, maar kom in ieder geval niet naar ons park!!
De maatregelen gelden tot zeker 31 maart, maar wellicht ook langer.
De KNLTB heeft het dringende advies uit laten gaan, om alle sociale contacten / bijeenkomsten te
mijden. Het LTC bestuur neemt daarin ook zijn verantwoordelijkheid en heeft besloten de
klussendag van as. zaterdag 14 maart niet door te laten gaan!!
Ook het aangekondigde koek en zopie (snert) toernooi van 22 maart as. gaat niet door!
evenals de afsluiting van het wintertennis (28 maart), ook deze gaat niet door!
Verder is het onzeker of de voorjaarscompetitie wel van start kan gaan (start 4 april).
Het bestuur zal u met nieuwsbrieven (mail) en via de site blijven informeren over de gevolgen van
deze pandemie voor LTC ’t Harde.
Het dagelijks bestuur van LTC ’t Harde.

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

www.ltc-tharde.nl

