Bestuursmemo 24 januari 2021
Corona update
Het kabinet heeft aangekondigd dat de ‘lockdown’ wordt verlengd. Vanaf zaterdag 23 januari geldt
ook een avondklok van 21.00 uur tot 4.30 uur. De maatregelen gelden tenminste t/m dinsdag 9
februari.
Vanwege de aanscherping van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus gelden bij LTV
Breukelen onderstaande regels in elk geval tot en met 9 februari 2021:
➢

Senioren mogen met maximaal 2 personen per baan tennissen (dus alleen enkelspel) en jeugd
mag zowel singelen als dubbelen.

➢

Vanaf zaterdag 23 januari mag er na 21 uur niet meer gespeeld worden. Daarmee komt voorlopig
ook 21-22 uur te vervallen in het baanreserveringssysteem. Het is de verantwoordelijkheid van de
leden om tijdig de baan te verlaten om op tijd thuis te zijn.

Baancapaciteit
In overleg met CTO proberen wij zoveel mogelijk lessen door te laten gaan en daarnaast voldoende
ruimte te bieden voor vrijspelen. We zien regelmatig dat gereserveerde banen leeg blijven liggen.
Dringend verzoek aan alle leden om alleen te reserveren als je daadwerkelijk komt spelen. Mocht je
een baan gereserveerd hebben en blijkt achteraf dat je niet kunt, annuleer deze baan dan via de
clubapp zodat andere leden de kans hebben om te tennissen. Ook als dit pas kort voor het
aanvangstijdstip is.
Baanverlichting
Regelmatig worden vrijwilligers van de club ’s avonds laat gebeld, omdat de baanverlichting nog
brandt, en moet iemand vanuit huis naar de baan komen om deze uit te doen. Dit is in verschillende
opzichten zonde van de energie. Als je ’s avonds tennist en als laatste een baanblok verlaat, vergeet
dan niet in het hok, naast de buitenkraan op het terras, de lampen uit te doen. Mocht je niet weten
hoe dat werkt, stuur dan svp een mail naar faciliteiten@ltvbreukelen.nl
Vorst
Bij vorst is het mogelijk om op de banen te spelen. Let wel op dat bij gladheid de kans op blessures
aanwezig is en dat het spelen op eigen risico is. Zodra na een vorstperiode de dooi inzet worden de
banen gesloten totdat de vorst uit de grond is.
Algemene Leden vergadering (ALV)
Zoals wij in onze vorige memo van begin januari hebben aangekondigd, zal de Algemene Leden
Vergadering (ALV) plaatsvinden op 1 maart 2021. De agenda en vergaderstukken sturen wij u uiterlijk
15 februari toe. De notulen van de vorige ALV heeft u met de vorige memo ontvangen. Zijn hierover
vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar secretaris@ltvbreukelen.nl
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