
20 augustus 2020 

 

Beste leden van TAVERDO, 

 

Het is zover! Vanaf maandag 31 augustus kunnen we weer tafeltennissen in onze eigen zaal. 

 

Ter voorbereiding van de nieuwe start heeft het bestuur (via de mail) een bestuursvergadering 

gehouden, waarin een aantal zaken is besproken en besluiten zijn genomen. 

 

Twee huishoudelijke mededelingen: 

• de zaal is alle maandagen en donderdagen open van 19.30-23.00 uur. 

• toegang tot de zaal is uitsluitend via de voordeur en niet via de kantine! 

 

Als bijlagen bij deze brief vinden jullie: 

• het aangepaste Corona-protocol 

• Corona-check 

• indeling zaal: 2 tekeningen, 1 zonder competitiewedstrijd, 1 met competitiewedstrijd. 

 

1. Kantine/bardienst 

Uitgangspunt is: 1 persoon tegelijk in kantine. Om dit mogelijk te maken zijn de volgende regels 

van kracht: 

• Alleen de bardienstleden hebben toegang tot de kantine (1 persoon tegelijk). 

• Leden mogen alleen in de kantine (met 2 tegelijk) om een of meerdere tafels te pakken 

inclusief netjes en balletjes. 

• Vóór de kantine komt een rode tafel te staan. Vandaaruit kun je je bestelling opgeven. 

• De bardienst neemt de bestelling aan. De bardienst zet de bestelling op de rode tafel. 

• Je kunt je bestelling meenemen naar één van de stoelen die op minimaal 1,5 meter afstand 

van elkaar staan. 

• Dit houdt in dat, in tegenstelling tot wat er tegenwoordig gebruikelijk is, één bardienstlid in 

of dichtbij de kantine moet blijven en beschikbaar moet zijn om de bestelling te leveren. 

 

2. Limiet aan spelers in de zaal? 

• Voorlopig niet. Voorlopig is dus ook geen reservering vooraf noodzakelijk. 

De overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggen: 

Vooraf verwachten we dat er per avond maximaal 15 leden zullen spelen. Mocht dit aantal 

worden overschreden, dan kan worden overwogen een limiet te stellen. 

Bij een aantal van 15 leden zijn er 10 die spelen en 5 die langs de kant op stoelen zitten. 

Omdat 3 van de 4 teams hebben aangegeven komend seizoen niet aan de competitie deel te 

willen/kunnen nemen, blijft het aantal bezoekende teams beperkt tot 5x op de maandagavond, 3 

personen extra. 

• Voor de 5 thuiswedstrijden geldt het volgende: de wedstrijd wordt gespeeld op de achterste 

tafel, teamleden van de twee teams krijgen als zitplaats elk een bank toegewezen tegen de 

achterste muur, per team 1 bank links en 1 bank rechts. Zie hiervoor de tekening. 

 

Het bestuur zal na twee weken evalueren of het bovenstaande voldoende veilig is. 

Daarbij spelen mee: wordt het verwachte aantal van maximaal 15 spelers overschreden en houdt 

iedereen zich aan de richtlijnen, discipline dus. 

 

3. Dubbelspel 

NTTB staat dit toe. Dubbelspel mag alleen op de eerste en laatste tafel, zodat contacten maar 

met één buurtafel plaatsvinden, aan de andere kant is de muur. 

 



4. Presentielijst 

Blijft van kracht voor bron- en contactonderzoek (zie het protocol). 

 

5. Nieuwe koelkast 

De koelkast wordt zeer binnenkort vervangen door een nieuwe. 

 

6. Inning contributie 

De inning van de contributie vindt meestal in september plaats, maar zal deze keer later 

plaatsvinden. 

 

7. Oliebollentoernooi 

De verwachting is dat dit toernooi dit jaar waarschijnlijk niet door kan gaan, maar daar neemt het 

bestuur later dit jaar een besluit over, afhankelijk van de Corona-situatie op dat moment. 

 

Ik heb het al eerder aangegeven: we moeten ons realiseren dat de meesten van ons al op gevorderde 

leeftijd zijn en een aantal van ons op grond van onze leeftijd en onderliggende aandoeningen een 

verhoogd risico hebben. Dit geldt ook voor een aantal huisgenoten van onze leden. Dit betekent dat 

we zoveel als mogelijk een veilige omgeving moeten creëren voor het beoefenen van onze sport. 

Ik denk dat we met onze maatregelen de risico’s op besmetting beperken, maar helemaal 100% 

veiligheid is er niet. Laten we met zijn allen proberen zo veilig mogelijk te zijn, niet alleen voor jezelf 

maar ook voor anderen en hun huisgenoten. 

 

Ik wens iedereen veel plezier met het (weer) beoefenen van onze fijne sport! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Helmer 

voorzitter tafeltennisvereniging TAVERDO 

e-mail: fmmhelmer@hetnet.nl 

 

 
 


