
Corona update LTC Naaldwijk 
 
 
Beste leden, ouders en huurders in de hal, 
 
Afgelopen week heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd. Eerst maar het positieve nieuws: 
voor het buitensporten zijn er geen extra maatregelen afgekondigd!  
 
Vanaf 6 november is binnensporten/tennissen voor personen van 18 jaar en ouder alleen mogelijk met 
een Coronatoegangsbewijs (CTB). Een bezoek aan het clubhuis (voor een drankje, toilet, kleedkamer of 
evenement/vergadering) + terras vraagt ook om een CTB.  
 
Op de KNLTB website vindt je hierover meer informatie (https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/11/toch-
geen-coronapas-voor-buitensport-wel-binnen-en-op-terras-vanaf-18-jaar/ ). 
 
Je krijgt een CTB als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs of een negatieve testuitslag 
van max. 24 uur oud hebt. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. Met 
de coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. 
 
Wat betekent dit voor de seniorleden? 

1. Seniorleden die een baan in de hal huren, dienen voordat ze gaan tennissen hun CTB aan de 
medewerkers achter de bar te tonen. Mocht het te druk zijn achter de bar dienen de 
huurders/leden dit achteraf te doen. 

2. Seniorleden en ouders van juniorleden die in de hal lessen, ontvangen een separate mail van 
Burgersdijk Tennis met daarin de instructies voor het checken van het CTB. 

3. Uiteraard blijft een gezellig drankje vooraf/achteraf en bezoek mogelijk. De seniorleden en 
ouders worden bij bezoek in de hal, in het clubhuis en op het terras gevraagd om hun CTB te 
tonen. Dit geldt ook voor mensen vanaf 18 jaar die naar het toilet, de kleedkamers en/of bestuur 
ruimtes gaan. Help Raymond en zijn team door je CTB aan de bar bij binnenkomst te laten zien. 

 
Heb je geen geldig CTB of kun je deze niet overleggen, dan heb je helaas geen toegang tot 
bovengenoemde ruimtes. 
 
Het lastige is dat de controles iedere keer dat jullie in de hal, in het clubhuis en op het terras aanwezig 
zijn, moeten worden uitgevoerd. Het is namelijk niet aan het CTB te zien of je gevaccineerd bent, een 
geldig herstelbewijs of negatieve testuitslag van max. 24 uur uit hebt. Mocht je het niet eens zijn met 
deze door de overheid opgelegde controles en hier geen gevolg aan wil geven, kunnen wij niet anders dan 
de eventuele boetes/schade helaas op de betreffende persoon te verhalen. 
 
Wij gaan er als bestuur vanuit dat alle seniorleden en ouders snappen waarom de overheid deze 
maatregelen neemt en dat wij als LTC Naaldwijk hier uitvoering aan moeten geven. We doen een beroep 
op jullie om hierbij je eigen verantwoordelijkheid te nemen, zodat we niet als politieagenten op het park 
rond hoeven te gaan lopen. Samen staan we sterker! 
 
Namens het bestuur, 
 
Hans Mulder, Voorzitter 


