Nieuwsbrief 8 Mei 2020
Beste Leden,

We zijn enorm blij dat we alvast weer mogen tennissen, met strikte regels en onder vaste normen, om
onze quarantainetijd wat aangenamer door te komen en vooral om in beweging te kunnen blijven. De
club treft hiervoor de nodige maatregelen om alles veilig en vlot te laten verlopen.
Aangezien er dringend nood is aan wat verduidelijking lichten wij bij deze onze beslissingen
even toe.
De beslissing rond de aanleg van de terreinen werd in volle Corona-crisis genomen. Scheerlinck, die
de werken uitvoert, gaf aan dat ze op korte tijd heel wat werken moesten uitvoeren. Op dat ogenblijk
moesten zij ook rekening houden met de aanhoudende regen én de strenge werkvoorwaarden tgv
Covid-19. Om iedereen tevreden te stellen werd voorgesteld om op iedere club enkele velden
speelklaar te maken zodat bij een eventuele aanpassing van de maatregelen men al zeker kon starten
met tennis. Daar op dat ogenblik maar 40 leden hun lidgeld hadden betaald leek ons dit financiëel
gezien ook de beste oplossing. Niemand kon inschatten hoelang deze crisis zou aanslepen en welke
gevolgen dit zou hebben voor ons als tennisclub.
Met de versoepeling van de maatregelen én de nu wel vlot binnen komende lidgelden werd aan
Scheerlinck op 30 april de goedkeuring gegeven voor de aanleg van terrein 7 en het kidsterrein. Het is
nu echter wachten op een uitvoeringsdatum. Op dit moment geeft Scheerlinck de voorkeur aan
tennisclubs die nog geen velden klaar hebben voor dit zomerseizoen. We verwachten de werken
bij ons rond 25 Mei.

Onvoorzien en onverwacht werd, door de quarantaine maatregelen van de overheid, de mogelijkheid
om de ballon af te breken een feit. Tot op heden is dit nog steeds niet mogelijk. Wij houden nauw
contact met de lokale overheden én met de afbraakfirma om snel tot een oplossing te komen. Het is nu
al zeker dat dit enkel en alleen zal kunnen gebeuren mits de hulp van een 25-tal vrijwilligers van
eigen club. Er kan namelijk geen beroep gedaan worden op de jaarlijkse seizoenarbeiders van de
afbraakfirma om deze klus te klaren. Van zodra we een datum krijgen starten we meteen met de
nodige communicatie.
Door deze beslissingen / problemen / onvoorziene omstandigheden, beschikken we momenteel maar
over 2 van de 7 terreinen. Dit is een sterke vermindering van onze normale capaciteit en dit vraagt
dan de nodige ‘good-will’ en aanpassing van iedereen.
Ondertussen vragen wij jullie de huidige regels strikt te respecteren en na te leven en wensen wij
jullie vooral zeer veel tennisplezier!

Tot slot zetten wij de regelgeving online reserveren nog even op een rijtje.

De terreinen dienen verplicht online gereserveerd te worden. Dit kan enkel indien het lidgeld werd
betaald !
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De maximale speeltijd per reservatie bedraagt 1u. Er is een verplichte tijdsruimte van min 2u
( 120 min) tussen iedere reservatie.
Men kan maximaal 3 lopende (geplande) reservaties hebben. Indien 1 van deze 3 is
afgelopen kan men er terug 1 plaatsen.
Een speler mag maximum 2 verschillende partners hebben. Reserveren op andere namen is
niet toegestaan.
Controle wordt uitgevoerd door het bestuur en Monique Luyckx ter plaatse.
Bij onregelmatigheden kunnen en zullen we de toegang tot het systeem afsluiten.
Bij vragen info@ratc.be of sms 0499-125-853 -> Naomi
Indien men niet aanwezig kan zijn op een gemaakte reservatie, is het verplicht deze te
annuleren zodanig dat andere spelers de mogelijkheid hebben om het terrein alsnog te
reserveren.

PS : Er wordt enkel toelating gegeven tot de gravelterreinen aan spelers met geschikt schoeisel, dit wil
zeggen met een aangepaste zool voor gravelterreinen en geen gewone sportschoenen of loopschoenen.
Alvast bedankt voor jullie begrip.

Het volledige bestuur
Kristien, An, Wim, Eddy, Chiara, Naomi

