Protocol Veenland afdeling Tafeltennis in de Willisstee
Vanaf 1 juli zal er weer in de zalen gesport mogen worden. Vandaar dat wij (SV Veenland afdeling
Tafeltennis) onderstaand protocol hebben opgesteld.
Dit protocol is geldig voor alle groepen.
Ten alle tijden dient men 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Bij ziekte of corona gerelateerde
klachten dient men thuis te blijven.
I.v.m. Corona is de voorkeur dat men zich alvast thuis omkleed daar de heren en dames kleedruimtes
behorend bij de tafeltenniszaal (Zaal C) niet al te groot zijn.
Om te voorkomen dat de jeugdleden en senioren elkaar in de weg lopen, beginnen vanaf nu de
senioren pas om 20:15, net als met de competitie. Voor die tijd zijn zij niet welkom in de Willisstee,
tenzij zij assisteren bij de jeugd natuurlijk.
Tijdens elk speelmoment wordt geadministreerd welke Veenland & Vitac leden aanwezig zijn. Van
gastspelers worden in de zaal de namen en telefoonnummers genoteerd. Deze gegevens worden niet
langer dan noodzakelijk door het bestuur bewaard, zodat ook aan de AVG wordt voldaan.
Om te vermijden dat men te dicht op elkaar staat tijdens het spel, worden er maximaal 5 tafels in de
hele zaal opgesteld. Een persoon zet alles buiten het berghok, de anderen brengen verder. Elke tafel
wordt omheind met afscheidingsnetten, zodat er een court ontstaat. Elk court bestaat uit 2
denkbeeldige delen. De spelers mogen niet in elkaars denkbeeldige deel komen om een bal op te
rapen. De spelers mogen ook niet in elkaars court komen om een bal op te rapen. Daarnaast worden
in de zaal stoelen geplaatst waar de aanwezigen op hun beurt kunnen wachten. De stoelen worden
op 1,5 meter van elkaar geplaatst.
Bij binnenkomst in de gang worden de handen ontsmet met handgel. Je wordt eerst bevraagd naar
je gezondheid. De kleedkamers en douches zijn beperkt te gebruiken (maximaal 4 personen
tegelijk in een kleedkamer). Jas, schoenen en tas worden meegenomen naar de zaal en bij je eigen
stoel neergelegd. Alle aangeraakte plekken bij de tafels en stoelen worden na afloop van elk
speelmoment gereinigd. Bij vertrek worden opnieuw de handen ontsmet.
Toeschouwers en ouders zijn in eerste instantie niet welkom, tenzij later de tribune hiervoor gebruikt
kan worden. Ook daar zullen dan de individuele zitplekken worden gemarkeerd. Het is niet de
bedoeling om rond te blijven lopen, dan wel op de gang te blijven wachten dan wel daar vandaan in
de zaal toe te kijken. Blijf buiten het gebouw.
Verder heeft de Willisstee ook nog zijn eigen protocol dat op verschillende plekken in het gebouw is
opgehangen.

