Mail 9/9/2020
Beste leden,
Bij deze ontvangen jullie de mail die aan alle verenigingen is gestuurd die gebruik
maken van de sporthallen in Apeldoorn.
Hierin is zoals je kunt lezen een wijziging in het protocol doorgevoerd.
Deze wijziging nemen wij uiteraard over wat betekent dat er weer gebruik gemaakt
mag worden van de kleedkamer en de douches mits de 1,5 meter gewaarborgd kan
blijven.
We adviseren wel om ons te verdelen over de beschikbare kleedkamers dus ga met
maximaal 6 personen een kleedkamer in.
Verder blijven de regels zoals ze eerder door ons in ons protocol zijn verzonden
gehandhaafd.
Je kunt in onderstaand bericht het protocol van accres lezen door op de
downloadlink te klikken.
Mail 22/8/2020
Beste leden,
Maandag 31 augustus is het zover dat we als zelfstandige vereniging Dynamictennis
Appoldro kunnen gaan starten in sporthal Zuiderpark aan het nieuwe seizoen.
Uiteraard hebben we nog steeds te maken met de huidige omstandigheden die het
coronavirus met zich meebrengt.
Daarom is het niet meer dan logisch dat ook wij hier een protocol voor hebben gemaakt
waarvan we verwachten dat die voor een ieder van onze leden duidelijk is en nageleefd zal
worden.
Ondanks alle onzekerheid die er helaas nog steeds heerst zijn wij toch blij dat we onze
favoriete sport weer kunnen gaan beoefenen, hetzij dus met een aantal beperkingen.
We vragen jullie daarom nogmaals met klem om je aan de onderstaande regels te houden
tot nader order, en hiermee hopen wij erop dat we het hele seizoen mede dankzij deze
regels en jullie en onze eigen verantwoordelijkheid tot een veilig en geslaagd 1e seizoen
kunnen maken van onze Dynamictennis Appoldro vereniging, en dat er nog vele mogen
volgen.
Coronaprotocol Dynamictennis Appoldro
Door deze sportaccommodatie te betreden, geef ik aan dat ik de gezondheidscheck
heb gelezen. Zoals die hieronder staat vermeld.
Had je een van deze onderstaande of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur?
Hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten, reuken/of smaakverlies.
Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Heb je het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14
dagen met hem/haar contact gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
Behoor je in thuisisolatie te zijn omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het coronavirus is vastgesteld?
Blijf thuis wanneer je recent uit een door de overheid verklaard “oranje” of “rood”
(vakantie-) gebied komt.
Indien een van de bovenstaande vragen met een ‘JA’ beantwoord wordt, verzoeken wij
u vriendelijk om thuis te blijven.
Omkleden:
➢ Het gebruik van kleedruimten om je sportkleding aan te doen is niet mogelijk.
➢ Sportkleding aan doen gebeurt thuis.

➢ Het wisselen van buiten- naar binnen schoeisel is toegestaan in de kleedruimte met
inachtneming van 1,5 meter. Niet meer dan 6 personen tegelijk in de kleedruimte!
➢ Vanaf 10/9/2020 is het weer mogelijk om met inachtneming van de 1,5 meter, met
maximaal 6 personen per kleedruimte, te doucen.
Aantal personen in de zaal:
➢ Indien vooraf de gezondheid wordt gecheckt is er geen maximum aan het aantal
personen, wel dient men qua bezoekersaantal de 1,5 meter in acht te kunnen nemen.

Hygiëne voor, tijdens en na de sportbeoefening:
➢ Er zal desinfectiemiddel bij binnenkomst bij de deur staan, men dienst de handen te
desinfecteren, waarnaar men zich gaat intekenen op een lijst.
➢ Het wordt aangeraden voor aanvang van het tennissen de handen te wassen.
Hiervoor zijn zeepautomaten en papieren handdoeken aanwezig.
➢ Toiletgebruik gelieve tot een minimum te beperken.
➢ Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet.
➢ Het is weer toegestaan om te douchen, met inachtneming van de 1,5 meter en met
maximaal 6 personen per keedruimte.
➢ Gebruik alleen je eigen racket dus niet uitlenen aan elkaar.
➢ Beperk het uiten van oerkreten en schreeuw niet in de hallen.
➢ Geef geen handklap en schud geen handen bij winst of verlies.
➢ Raak elkaar niet aan.
➢ Zit zo min mogelijk met je handen aan je gezicht ( zweet deppen met een eigen
schone handdoek of zakdoek.)
➢ Neem je eigen bidon mee en deel deze niet met anderen, er is tot nader order helaas
geen gezamenlijk koffiemoment.
➢ Neem de 1,5 meter ten alle tijden voor en na en zoveel mogelijk ook tijdens het
sporten in acht, dus misschien moet je soms een bal laten lopen en wellicht hierdoor
een punt opnieuw spelen.
Wij gaan er vanuit dat we met het nemen van deze maatregelen toch op een prettige
manier kunnen spelen en dus doen wat we graag doen, namelijk Dynamictennis
spelen.
We hopen en gaan ervan uit dat een ieder deze regels zal naleven en respecteren.
Met deze maatregelen denken wij dat we op een verantwoorde en leuke manier toch kunnen
gaan beginnen een met sporten en voldoen we wat ons betreft aan het door het RIVM en
Accres gevraagde protocol.
Op deze site van Accres https://www.accres.nl/informatie-rondom-het-coronavirus vinden jullie
verdere informatie die namens Accres beschikbaar wordt gesteld.
Met vriendelijke groeten,
Erick, Wilco en Carolien

