
4 juni 2020 

 

Beste leden van TAVERDO, 

 

Namens het bestuur van TAVERDO deel ik jullie het volgende mee. 

 

In zijn persconferentie van eind mei heeft minister-president Rutte aangegeven dat is besloten dat 

de openstelling van de binnensport, oorspronkelijk vastgesteld op 1 september, wordt vervroegd 

naar 1 juli, mits de besmettingscijfers zich gunstig blijven ontwikkelen. Een definitief besluit hierover 

wordt verwacht in de week vóór 1 juli. 

 

Het bestuur van TAVERDO beraadt zich op dit moment op de te nemen maatregelen om deze start 

op een verantwoorde manier mogelijk te maken. 

De volgende zaken zijn hierbij op dit moment van belang: 

 

1. Besluit of we de zaal op 2 juli weer gaan openen en tot de laatste clubavond, donderdag 16 juli, 

spelen. Dit is afhankelijk van voldoende deelname van leden. 

2. Besluit of we de gemeente gaan verzoeken om verlenging tot 1 augustus. Ook dit is afhankelijk 

van voldoende deelname van leden. 

3. Het bestuur zal een protocol opstellen voor beperking van het besmettingsgevaar. Dit gaat via de 

volgende stappen: 

a. NOC*NSF stelt een algemeen protocol op voor alle binnensporten; dit protocol dient te 

worden goedgekeurd door achtereenvolgens RIVM, OMT (Outbreak Management Team) 

en het ministerie van VWS. 

b. De NTTB stelt naar aanleiding hiervan een protocol op specifiek voor tafeltennis. Ook dit 

protocol dient te worden goedgekeurd door RIVM, OMT en VWS. 

c. TAVERDO stelt een protocol op, op basis van het protocol van de NTTB en toegespitst op 

de eigen situatie van onze vereniging. 

4. Het bestuur heeft besloten om in ieder geval tot 1 september de kantine gesloten te houden. 

Argumenten hiervoor zijn o.a. de onmogelijkheid om hier de vereiste afstand van 1,5 meter aan 

te houden, geen mogelijkheid contactloos te betalen, voorraadbeheer etc. 

5. Bij het opstellen van ons eigen protocol denken wij, zonder op dit moment volledig te zijn, alvast 

aan de volgende richtlijnen: 

a. Ten behoeve van besluitvorming door het bestuur is een samenvatting gemaakt van de 

adviezen van het RIVM m.b.t. de binnensport. Zie bijlage onderaan deze brief.  Wij zullen 

deze adviezen verwerken in ons protocol. 

b. Beperking van het aantal tafels. Gedacht wordt aan 4 of 5. 

c. Beperking van het aantal spelers per avond. RIVM advies: halveren. 

d. Noteren van aanwezige leden per avond, om contactonderzoek mogelijk te maken. 

e. Geen dubbels. 

6. Om tot definitieve besluiten te komen ten aanzien van opening van de zaal en opstellen protocol, 

heeft het bestuur de volgende informatie nodig: 

a. Het protocol van de NTTB. 

b. Eventuele aanvullende voorwaarden/eisen gemeente. 

c. Inzicht in het aantal leden dat gebruik wil maken van de mogelijke speelavonden in juli. 

 

Wij verzoeken jullie dringend om zo snel als mogelijk aan te geven op welke 

mogelijke speelavonden in juli je wel/niet wilt spelen! 

 



Je kunt dit doen door onderstaand lijstje te kopiëren naar de mail en per 

datum aan te geven “wel of niet”. 
 

Naam lid: 

 

Ik wil wel/niet spelen op: 

 

  Wel/niet 

Do 2 juli  

Ma 6 juli  

Do 9 juli  

Ma 13 juli  

Do 16 juli  

Ma 20 juli  

Do 23 juli  

Ma 27 juli  

do 30 juli  

 

Je kunt de mail sturen naar: fmmhelmer@hetnet.nl 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Helmer 

voorzitter tafeltennisvereniging TAVERDO 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bijlage: advies RIVM 

 

Informatie t.b.v. besluitvorming bestuur 
 

Adviezen RIVM specifiek voor binnensport 
RIVM: er is geen goede risico-inschatting te maken op de kans van verspreiding van het virus door 

binnensport. Wel wordt aangenomen dat het risico van binnensport groter is dan bij buitensport. Er 

zijn extra maatregelen nodig om de risico’s op besmetting tot een aanvaardbaar niveau terug te 

brengen. 

 

Gezondheidscheck 
1. Bij de reservering én bij aanvang van het sporten goed vaststellen of sporter gezond is, geen 

enkel begin van klachten heeft die passend zijn bij Corona of deel uitmaakt van een lopend 

contactonderzoek, niemand binnen gezin/thuissituatie koorts en/of benauwdheidsklachten 

heeft. 



 

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag 

de sporter niet deelnemen aan de sport. Dit moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord 

kan worden.  

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?  

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?  

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 

dagen vastgesteld?  

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb 

je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?  

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is 

vastgesteld?  

 

Afstand houden tijdens sporten 
1. Maximaal aantal deelnemers volgens richtlijnen overheid: per 1 juni 30 personen 

2. Halveren gebruikelijke aantal deelnemers 

3. Vaste samenstelling sportersgroep hanteren: minder kans op verspreiding en eenvoudiger 

contactonderzoek 

4. Tijdelijk vastleggen deelnemers t.b.v. eventueel benodigd bron- en contactonderzoek 

5. Trainen op maximaal matig-intensief inspanningsniveau. Onderlinge trainingswedstrijden 

(‘potje’) worden vooralsnog niet gespeeld. 

6. Geen toeschouwers. 

7. Geen gebruik kleedkamers en douches. Sporters kleden zich voor en na de training thuis om. 

8. Binnen de zaal herhaaldelijk visualiseren 1,5 meter afstand (dus borden, belijning etc.) 

9. Deurbeleid voeren, bijvoorbeeld deuren open laten staan. 

10. Plan looproutes en markeer deze. Eénrichtingsverkeer. 

11. Goede luchtverversing 

 

Hygiëne 
 

1. Bij aankomst en vertrek handen wassen of handdesinfectiemiddel gebruiken. 

2. Handzeep en papieren handdoekjes in toilet. 

3. Handcontactpunten, bijv. deurklinken meerdere keren per dag schoonmaken. 

4. Toilet en zaal schoonmaken volgens geldende schoonmaakprotocol. 

 

Kwetsbare sporters 
RIVM: kwetsbare sporters: personen met een verhoogde kans op een ernstig beloop moeten 

afwegen of zij willen sporten in een binnensportfaciliteit met andere sporters. 

 

Specifiek voor sportkantines 
1. Alle voorwaarden die ook aan horeca worden gesteld 

 

 

 

 


