Beste leden van LTV Breukelen,
In navolging op de memo van gisteren, kunnen wij hierbij melden dat het tennispark met ingang van
maandagochtend 11 mei geopend zal zijn voor vrijspelen.
Let op: op tijden dat er geen Corona Coördinator dienst aanwezig is, zal het park gesloten zijn
voor vrijspelen. Schrijf je nu in voor de verplichte Corona Coördinator dienst, via de bardienst
link op de website/KNLTB club app.
Onderdeel van de KNLTB richtlijnen tijdens corona maatregelen is dat vrij spelen alleen mogelijk is
door van te voren een baan digitaal te reserveren.
Voor LTV Breukelen is dit de 1e keer dat we werken met digitaal afhangen.
Hierbij de werkwijze en voorwaarden;
1. Via de clubapp of via email kun je op de aangegeven tijden een baan reserveren.
Vooralsnog kan dit van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 15.00 uur (voor alle leden) en tussen
19.00 en 22.00 uur (alleen voor seniorleden). Op weekenddagen is vrij tennissen mogelijk van 9 tot 21
uur voor alle leden.
2. Het is verplicht om samen met een andere speler te reserveren.
Reservering met 1 persoon worden niet geaccepteerd (controle zal hierop worden uitgeoefend) en
deze worden verwijderd.
3. Het is niet mogelijk om meerdere reserveringen tegelijk te maken.
Om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen spelen vragen wij jullie om
maximaal 2x per week een baanreservering te maken.
4. De speeltijd bedraagt 55 minuten. Begin 5 minuten voor het einde van je speeltijd met slepen
zodat je de baan verlaat zodra de volgende spelers de baan willen betreden.
5. Bij het betreden van het park moet er gebruik gemaakt worden van de looproutes welke op het
toegangshek en elders op het tennispark zijn weergegeven.
6. Seniorleden mogen alleen singelen (dubbelen mag alleen met iemand uit eigen huishouden)
7. Een baan reserveren is alleen mogelijk als de contributie voor 2020 is voldaan.
Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan wordt de reservering uit het systeem gehaald
Het bestuur

