
 

 

   Nieuwsbrief Mei 2020 

   

  Beste Tennisvrienden, 

 

We hebben er met zijn allen naar uitgekeken en het is eindelijk zover.  Vanaf komende maandag 4 

Mei kunnen we vanwege de versoepelde maatregelen onder strikte voorwaarden het zomerseizoen 

stilletjes aan opstarten. 

Mogen wij jullie met aandrang vragen om U aan deze maatregelen te houden !  Laat ons met zijn 

allen discussies / boetes vermijden.  We hopen dan ook op verdere versoepelingen vanaf 18 Mei 

en brengen jullie hier zeker tijdig van op de hoogte. 

Vanwege de “covid 19” maatregelen is het gebruik van ons Online Reservatiesysteem verplicht !  

Het is enkel en alleen mogelijk om deze te gebruiken na betaling van het lidgeld.  Dit kan nog 

steeds op het gekende rekeningnummer BE76 2200 2031 7795.  Nieuwe leden vragen wij de nodige 

informatie te bezorgen.  Dit kan op onze vernieuwde website ratc.be of per mail info@ratc.be.  

Blijf onze facebookpagina volgen om “up to date” op de hoogte te blijven en verdere instructies te 

ontvangen. 

Opgelegde regels. 

1. We volgen strikt de opgelegde regels van Tennis Vlaanderen.  Deze kan je via onderstaande link 

terug vinden.  Neem ALLES door voordat je komt tennissen ! 

  

 

Info PLAY SAFE AND GO  

 

2. Het is verplicht ons online reservatiesysteem te gebruiken.  Dit kan van zodra het lidgeld werd 

betaald.  Je kan maximaal 7 dagen op voorhand reserveren en dit voorlopig tot en met Zondag 17 

Mei.  Er zijn geen vaste reservaties geplaatst voor de mannendag, vrouwendag, dubbeltjesavond,… 

Iedereen moet dus individueel per terrein reserveren én dit met de correcte namen van de spelers. 
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3. Alleen enkel spel is toegestaan ! 1 tegen 1 ! 

Hierbij gelden volgende uitzonderingen: 

 * 2 spelers + trainer zijn toegestaan voor trainingen. 

 * 4 gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mogen wel dubbel spelen. 

4. Men dient de club na het spelen onmiddelijk te verlaten.  Er mag niet worden afgesproken in 

groep !!  Je komt aan vlak voor het spelen en verlaat de club meteen na het spelen. 

5. De club zal alle dagen open zijn van 9h tot en met 22h.  We zullen ons hierbij baseren op de Online 

reservaties !! Het nodige licht zal voorzien worden indien nodig. 

6. De Club werd “Covid Proof” klaargezet om jullie te ontvangen.  Het is niet toegestaan materiaal te 

verplaatsen.  Er zal ontsmettingel voorzien worden.  Gelieve deze correct te gebruiken voor – en na 

het spelen.  We vertrouwen erop dat deze keurig blijft hangen !!! 

7. Zowel de cafetaria als het terras blijven gesloten.  Ook de toegang tot douches, kleedkamers en 

toiletten blijft tot nader bericht gesloten.  We proberen ondertussen het nodige te doen om in de 

eerste plaats de toegang tot de toiletten veilig te laten verlopen en houden jullie hier verder van op 

de hoogte. 

Tot slot dient men er rekening mee te houden dat er controles op de club zullen plaatsvinden.  Dit 

zal gebeuren door Monique Luyckx – uitbating en of andere bestuursleden.  Ook de politie en 

Tennis Vlaanderen zullen een oogje in het zeil houden.  We rekenen er dus voor 200% op dat al 

onze leden de gemaakte afspraken zullen nakomen. 

  

 

Hou jullie veilig en sportief !! 

Sportieve groet 

Het Bestuur 

 


