Beste huurders van de indoortennisbanen,
Onlangs heeft u de factuur ontvangen voor uw contractbaan voor het winterseizoen 2020-2021. Het
winterseizoen loopt van 1 september 2020 tot 30 maart 2021. Ter compensatie voor de gemiste uren
in maart 2020 blijft de hal dit seizoen open t/m 14 april 2021.
Ook in het winterseizoen zal Corona invloed hebben op de manier waarop we met elkaar omgaan.
Om ons allen een zo veilig mogelijke (tennis)omgeving te bieden hebben we een aantal maatregelen
genomen. Daarover willen we u graag informeren via deze email. Belangrijkste richtlijn is dat we ons
vanzelfsprekend houden aan de voorgeschreven maatregelen van de KNLTB en overheid.
De standaardnorm is en blijft 1,5 meter afstand houden. Om te voorkomen dat komende en
vertrekkende spelers elkaar tegenkomen, is er een tijdelijk andere uitgang gecreëerd achter in de hal
bij baan 8. De ingang blijft bij de kantine.
Alles is ter plekke duidelijk aangegeven.
Tennis in indoorhallen is toegestaan door de overheid. Er kan voldoende afstand worden gehouden
en de hal beschikt ook over een ventilatiesysteem dat de lucht continue ververst. Dit systeem,
bestaande uit 4 ventilatoren, is onlangs gecontroleerd en in orde bevonden. Het is niet nodig om
deuren of dakluiken open te zetten, dit werkt zelfs negatief op de werking van de ventilatoren.
Als u zich naar het horecagedeelte begeeft dient u zich te houden aan de aldaar geldende regels die
duidelijk zijn aangegeven. Zo moet u zich o.a. aanmelden bij binnenkomst.
Volgens de richtlijnen van de overheid en KNLTB mogen de kleedkamers, douches en wc’s sinds 1 juli
weer gebruikt worden. Zoals u weet beschikken de kleedruimten niet over separate doucheruimtes.
We vragen u dan ook om met maximaal 2 personen te douchen of dit thuis te doen.
We volgen alle ontwikkelingen op de voet en zullen indien nodig ook aanvullende maatregelen
nemen. Richtlijnen van overheid en KNLTB staan hierbij centraal.
Deze maatregelen werken alleen als ook u zich aan de richtlijnen houdt. Komt u alstublieft niet indien
u verkouden bent of verschijnselen gerelateerd aan Corona heeft of lijkt te hebben. We gaan ervan
uit dat iedereen zich hierin verantwoordelijk gedraagt.
We zijn nog in gesprek met de gemeente Rotterdam, eigenaar van de tennishal om te kijken of
compensatie mogelijk is indien de hal onverhoopt weer haar deuren moet sluiten. We houden u
hiervan op de hoogte.
Ondanks al deze (noodzakelijke) maatregelen wensen we u een sportief en gezellig winterseizoen!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Victoria Tennishal
Paul Huguenin, Douwe Yska, Hans Roosenstein
info@victoriatennishal.nl

