
Beste leden, huurders en ouders, 
 
Sporten blijft mogelijk, zowel buiten als binnen! Dat was het positieve nieuws tijdens de 
persconferentie van afgelopen vrijdag. De schrikbarende stijging van het aantal coronagevallen in 
Nederland, hebben wel geleid tot meer maatregelen vanuit de overheid. Ook onze vereniging heeft 
hier mee te maken. De maatregelen van vorige week blijven van kracht en worden met ingang van 
zaterdag 13 november vanaf 18 uur uitgebreid met: 

- Een verplichte 1,5 meter afstand, behalve tijdens het sporten. 
- Het Paviljoen is vanaf 20 uur gesloten. Toiletten, kleedkamers en afhangbord blijven 

bereikbaar. 
- Op het terras en in het clubhuis is een vaste zitplaats verplicht, 
- Geen publiek bij wedstijden en trainingen, buiten en in de hal. Kinderen worden dus bij het 

ingangshek afgezet en opgehaald. 
- Uitzondering op de regel zijn medewerkers van het Paviljoen, tennisleraren, coaches, 

onderhoudsprofessionals en vrijwilligers die daadwerkelijk in functie op het park bezig zijn 
(bijv. toernooi- en wedstrijdleiding). Zij hoeven geen Corona ToegangsBewijs te tonen voor 
de binnenruimtes van vereniging en binnensportlocaties.  

 
Wil je alle maatregelen nog een keer nalezen, dan kan dat op de KNLTB-site 
https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/11/corona-update-horeca-dicht-om-20-uur-en-geen-publiek-
bij-trainingen-en-wedstrijden/ . 
Zodra de KNLTB (en NOC/NSF) met aanvullende maatregelen/berichtgeving komen, laten we jullie 
dat z.s.m. weten. 
 
De afgelopen week hebben we ook voor de eerste keer bezoek gehad van medewerkers van 
Handhaving van de gemeente Westland. Zij wilden weten wat het controleprotocol van LTC 
Naaldwijk was en zullen zeker terugkeren voor een daadwerkelijke controle. Ook andere 
verenigingen in het Westland zijn al ‘vereerd’ geweest met een bezoek van Handhaving.  
Let op: parkeren op de groenstroken rondom ons park is verboden, dus ook hierop wordt (en is in 
het verleden op) gehandhaafd. Is onze parkeerplaats vol? Parkeer dan bij de voetbal, hockey of 
zwembad. 
 
Iedereen die onze tennishal, clubhuis en terras bezoekt zal iedere keer weer zijn/haar Corona 
Toegangs Bewijs (CTB) moeten tonen, dus niet éénmalig. Raymond & zijn team en de tennisleraren 
van Burgersdijk Tennis kunnen (en mogen vanuit de wet op de privacy) niet zien of iemand 
gevaccineerd is, een herstelbewijs of tijdelijk toegangsbewijs heeft. Dus bij ieder bezoek aan de 
binnenlocaties en terras zal om het CTB worden gevraagd. We rekenen op jullie steun. 
 
Het mag duidelijk zijn dat deze maatregelen invloed hebben op ons verenigingsleven: Onze vrijheden 
op het park en in het Paviljoen worden verder beperkt. Raymond en zijn team worden, net als vele 
horecazaken, wederom met de gevolgen van coronamaatregelen geconfronteerd. Alleen samen 
kunnen we de gevolgen beperken en zo snel als mogelijk naar de pre-coronatijd terug. Dat er een 
‘nieuw normaal’ na corona is/komt, mag duidelijk zijn.  
Dus laten we er met elkaar voor zorgen dat we de (corona)regels op ons mooie park naleven.  
 
Leef gezond, hygiënisch, verstandig en solidair. 
 
Namens het bestuur, 
 
 
Hans Mulder 
Voorzitter LTC Naaldwijk 


