
CORONA-UPDATE DD. 29 JULI

Beste leden, Het Coronavirus laat ons jammer genoeg niet los, en de impact ervan blijft helaas
doorwegen op onze cafetaria en op onze algemene werking. Na de afgelasting van alle 
activiteiten van maart t.e.m. juni, merkten wij ook een héél grote daling in het aantal 
inschrijvingen voor ons dubbel -en jeugdtornooi in juli. 

Het mag dan met alle regels van kracht misschien wel minder gezellig of aangenaam zijn, wij hopen
dat dit jullie niet zal weerhouden om te komen tennissen of een drankje te komen nuttigen in onze 
cafetaria. Wij doen ons best om, samen met jullie, alles veilig te doen verlopen!

Op het programma vanaf eind augustus staan nog de inhaal-editie van de interclub voor 
volwassenen en ons Yper Open Enkel-tornooi. Wij hopen dat de mensen beetje bij beetje terug 
vertrouwen kunnen inwinnen op dit "nieuwe normaal", en dat het aantal inschrijvingen terug wat 
kan stijgen. Zonder tegenbericht, en op basis van de beslissingen van de Overheid, gaan deze 
activiteiten normaal gezien door.

Enkele verdere updates en verduidelijkingen:

- registratieplicht: voor cafetaria en sportlessen
- mondmaskerplicht: voor alle verplaatsingen in het sportcomplex, zowel binnen als buiten
- De geplande tenniskampen gaan door!
- De kleedkamers en douches mogen reeds een tijdje terug gebruikt worden.
- Wintertennisschool: De documenten voor inschrijving worden verspreid rond 10 augustus. De 
winterschool zal dit jaar pas starten in oktober. (verschuiving startdatum wegens Corona)

Wie mag komen spelen?:

- Enkel abonnementsleden + jeugd die de lente-tennisschool volgde (zij kunnen wel niet reserveren,
daarvoor moet men abonnementslid zijn).
- Niet-leden moeten een reservatie plaatsen via yannickostyn@hotmail.com om te weten wanneer 
er plaats is. Na overschrijving kan men dan komen spelen. Uiteraard bestaat tevens de mogelijkheid
om lid te worden. Er zijn ook altijd interessante voorstellen voor latere instappers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSOEPELINGEN VANAF 8 JUNI

We keren beetje bij beetje terug naar een normalere situatie!

Vanaf 8 juni worden volgende zaken terug toegelaten:
- In de tennislessen mogen terug karren met ballen gebruikt worden.
- Indoor tennis en squash zijn terug toegelaten.
- De cafetaria mag terug open.

* Bestellen of blijven zitten/hangen aan de toog mag niet.
* Er kan plaats genomen worden aan de tafels. De tafels zijn geschikt conform de regels 
inzake aantal toegelaten personen + anderhalve meter afstand tussen de tafels. Gelieve de 
tafelschikking te laten zoals ze is en geen tafels en stoelen te veranderen van plaats.
* De zaak sluit sowieso ten laatste om 1u00 's nachts.

- De geplande tenniskampen gaan door.
- De leden mogen terug zelf het sproeisysteem bedienen.



Volgende zaken blijven de norm:
- Ontsmetting en social distancing.

Blijft verboden:
- Gebruik van kleedkamers en douches.

Wie mag komen spelen?:
- Enkel abonnementsleden + jeugd die tennisschool volgt (zij kunnen wel niet reserveren, daarvoor 
moet men abonnementslid zijn).
- Niet-leden moeten een reservatie plaatsen via yannickostyn@hotmail.com om te weten wanneer er
plaats is. Na overschrijving kan men dan komen spelen. Uiteraard bestaat tevens de mogelijkheid 
om lid te worden. Er zijn ook altijd interessante voorstellen voor latere instappers.

Geen jeugdinterclub!:
Wegens te weinig respons van onze jeugdspelers beslist de club om dit jaar niet deel te nemen aan 
de jeugdinterclub editie 2020.

Interclub volwassenen:
Meer info volgt nog. Status ook nog onzeker. Indien dit doorgaat zal dit zijn eind aug + sept. 
Volgens de op heden verstrekte info zouden slechts ongeveer de helft van de ploegen ingeschreven 
mogen worden. We wachten nog even af als er nog nieuwe info zou volgen vanuit de federatie. 
Wordt vervolgd maar lijkt niet evident....

Jeugdtornooi en dubbeltornooi:
Onze geannuleerde tornooien kunnen mogelijks nog doorgaan op andere data. Ook nog geen 
zekerheid hierover. Wordt vervolgd.

Wintertennisschool 2020-2021:
In normale omstandigheden zouden de inschrijvingen voor komende winterschool momenteel 
vlotjes binnenstromen. Echter doordat we nog geen zekerheid hebben over de eventuele interclub 
voor volwassenen, die zou doorgaan in aug + sept, kunnen we ook nog geen startdatum bepalen 
voor de winterschool. Het is mogelijk dat de winterschool enkele weken later start dan anders het 
geval is. We houden jullie op de hoogte.

UPDATE CORONA FASE 2 -- VANAF 18 MEI

Eerst en vooral dank voor de vele positieve en begripvolle mailtjes met steunbetuigingen! We 
appreciëren dit heel erg en het motiveert ons extra hard om ons best te doen zodat jullie jullie 
favoriete sport naar behoren kunnen uitoefenen. Jullie solidariteit doet ons deugd, dank je wel!!!!

-- De lentetennisschool zal van start kunnen gaan zoals voorzien in de week van 25 mei. Wij 
voldoen aan alle voorwaarden om in orde te zijn. Er zal meer gespreid worden,  ontsmetting is 
voorzien, er zal met eigen ballen en materiaal moeten gespeeld worden, en de ouders mogen de 
kinderen enkel komen afzetten en terug oppikken. Alle ingeschrevenen krijgen in de loop van 
volgende week nog mail met bevestiging en meer info.

-- Aangezien vanaf 18 mei les mag worden gegeven aan groepen van 20 lesvolgers, veronderstellen 
wij dat ook dubbelspel mag gespeeld worden. Op 4 terreinen betekent dat maximaal 16 aanwezige 
spelers. Dit werd echter niet officieel bevestigd door de Overheid. We rekenen op het gezond 
verstand van onze leden inzake social distancing, ontsmetting, en onmiddellijk na het spel terug 
naar huis gaan.



-- Competitie is opgeschort tot en met 31 juli.
* Ons dubbeltornooi gaat dus niet door.
* Interclub voor jeugd is nog onzeker. We wachten op nieuws van Tennis Vlaanderen.
* Interclub voor volwassenen staat gepland voor eind aug + sept, maar is ook nog onzeker.

-- Cafetaria: momenteel nog geen vooruitzicht.

-- Tenniskampen: Zullen wellicht kunnen doorgaan zoals ze voorzien waren, mits naleving van de 
Corona-regels.

-- Indoor tennis: blijft momenteel verboden!

-- Wie mag komen spelen?
Onaangekondigd komen spelen mag niet! Reservatie is verplicht! 
Enkel leden mogen komen spelen:
* Abonnementsleden via hun login.
* Jeugd die ingeschreven is voor lenteschool (min. 12j) via mail naar yannickostyn@hotmail.com.

-- Verfraaiingswerken:
* Doelstelling is om tegen 25 mei helemaal klaar te zijn met de afwerking van terrein 4. 
* Daarna beginnen de werken om terrein 5 aan te leggen. Doelstelling 1 juli.

Alle maatregelen zoals hieronder (in vorige nieuwsbrief) beschreven blijven van kracht, tenzij 
anders vermeld in deze update voor 18 mei (rode tekstkleur). Indien twijfels over iets, herlees de 
vorige nieuwsbrief hieronder (zwarte tekstkleur). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEROPSTART NA CORONA

Beste leden,

VERFRAAIINGSWERKEN

Begin maart startten wij met verfraaiingswerken op onze buitenterreinen, met de bedoeling klaar te 
zijn tegen 15 april voor de start van het zomerseizoen. Deze werken werden helaas midden maart 
abrupt onderbroken door de Coronaramp. De werken lagen stil tot enkele dagen geleden. Aangezien
de werken nu pas zijn hervat, is de datum van 4 mei voor heropstart niet haalbaar. We prikken de 
heropstartdatum op 11 mei. Tegen dan zullen de terreinen grotendeels van nieuwe omheining 
voorzien zijn en kan er terug comfortabel getennist worden. Let wel, omwille van de Corona-
omstandigheden, zullen er ook nog werken plaatsvinden na 11 mei. We beslisten om de geplande 
werken op te delen in twee tijden: deel 1 in april/mei, deel 2 in okt/nov. Op die manier wordt de 
hinder voor de leden toch tot een minimum beperkt. Alvast dank bij voorbaat voor jullie begrip wat 
betreft deze vertraging en de lopende verfraaiingswerken.

-- HEROPSTART TENNIS VANAF 11 MEI --
gids van 4 pagina's

HET GEBOUW -  STRIKTE VOORWAARDEN



Toegelaten in het gebouw:

Het gebouw zal enkel gebruikt kunnen worden voor volgende zaken:

- Als in -of uitgang. De inkomhal mag geenszins als ontmoetingsplaats gebruikt worden. Wij vragen
iedereen onmiddelijk door te lopen naar ofwel de buitenterreinen ofwel de parking. Geen 
samenscholingen onderweg.

- Om naar het toilet te gaan, enkel indien echt noodzakelijk.

- Voor gebruik van het reserveringstoestel.

- Voor gebruik van de bediening voor de buitenverlichting.

- Voor gebruik van het drankautomaat.

Verboden in het gebouw:

- Gebruik van de squashzalen.

- Gebruik van de kleedkamers.

- Gebruik van de indoorterreinen.

- Gebruik van de cafetaria. (= gesloten tot nader order)

HET TENNISSEN ZELF - STRIKTE VOORWAARDEN

- Enkel via reservatie. Onaangekondigd en zonder reservatie komen spelen mag dus niet! Dit om te 
vermijden (OOK OVERDAG!!!!) dat er plots te veel spelers op hetzelfde moment aanwezig 
zouden zijn.

- Enkel outdoor. (verplicht in open lucht, geen indoor!!!)

- Vanaf 11 mei: max. 2 spelers per terrein = enkelspel (garantie afstand t.o.v. andere leden)

- Vanaf 18 mei: max. 4 spelers per terrein = dubbelspel (indien Overheid niet anders beslist)

- Tennissen, en dan meteen terug naar huis. Niet blijven zitten. Niet blijven praten. Er zal ook geen 
terrasmeubilair of zitmogelijkheid voorzien worden.

- Er zal ontsmettingsgel voorzien worden.

- Om het terrein te slepen na uw spel vragen wij het volgende: Gelieve uw handen te ontsmetten 
vóór en na het slepen, alsook het sleepnet zelf te ontsmetten. Er wordt op meerdere plaatsen 
ontsmettingsvoorziening geplaatst.

- Respect voor de algemene social distancing-regels.

- Geen samenscholingen, zelfs al is het voor sommigen lang geleden dat jullie elkaar zagen.



- Elke speler gebruikt zijn eigen gemerktekende ballen. D.w.z. 2 spelers = 2 tubes van 4 ballen 
gebruiken = 4 ballen enkel aan te raken door persoon A + 4 ballen enkel aan te raken door persoon 
B.

- Er kan gespeeld worden op 4 buitenterreinen. Er mag niet gesproeid worden. Dit om te voorkomen
dat te veel mensen het bedieningspaneel zouden gebruiken. De terreinen zullen dagelijks meerdere 
keren gesproeid worden vanuit onze organisatie.

Dubbeltornooi, cafetaria, tenniskampen:

De kans bestaat dat ons dubbeltornooi (van 8 tot en met 21 juni) zal mogen doorgaan, alsook onze 
cafetaria terug zal mogen heropstarten vanaf 8 juni. Dit is wel nog onder voorbehoud en zal indien 
zo wellicht ook onder strikte voorwaarden gebeuren.

Hetzelfde verwachten wij voor de tenniskampen van deze zomer. Deze zullen wellicht mogen 
doorgaan mits naleving van voorwaarden.

Interclub:

De interclubcampagne die gepland stond in april-mei-juni, wordt volledig opgeschort. De federatie 
plant een nieuwe interclubcampagne in juli-aug-sept. Hiervoor zal opnieuw moeten ingeschreven 
worden. Meer info volgt nog.

RESERVEREN

Reserveren abonnementsleden:

Al wie reeds voor zijn abonnement betaalde, en dus een actieve login heeft, kan terreinen reserveren
zoals jullie het gewoon zijn. Komen spelen mag niet vóór 11 mei!!!!

Reserveren voor jeugdspelers:

De jeugdspelers die ingeschreven zijn voor de lenteschool, en die minstens 12 jaar oud zijn, kunnen 
onder dezelfde voorwaarden als de volwassenen vrij komen spelen, maar moeten ook 
reserveren!!!
Jeugdspelers die niet in het bezit zijn van een login (en minimum 12j), kunnen een terrein 
reserveren via yannickostyn@hotmail.com. Er zal voor hen dan een terrein gereserveerd worden 
onder "Tennisles Ostyn Yannick".

BETALINGEN EN COMPENSATIES

Betalingen en compensaties voor abonnementsleden:

- Voor wie jaarabonnement betaalde + voor wie reeds betaalde voor het zomerabonnement:
krijgt bij de nieuwe winter -en jaarabonnementen in oktober een éénmalige korting van 25 euro
Voor die leden zullen de prijzen voor het nieuwe seizoen dus de volgende zijn:
* volticket jaar: 325 euro i.p.v. 350 euro



* volticket winter: 220 euro i.p.v. 245 euro
* dagticket jaar: 240 euro i.p.v. 265 euro
* dagticket winter: 160 euro i.p.v. 185 euro

- Voor wie op heden nog niet betaalde voor zomerabonnement:
krijgt bij aanschaf nu een éénmalige korting van 15 euro
Voor die leden zullen de prijzen voor het zomerseizoen dus de volgende zijn:
* volticket zomer: 140 euro i.p.v. 155 euro
* dagticket zomer: 95 euro i.p.v. 110 euro

Storting kan op rekening van VZW TC YPER op BE51 0013 6331 2162. Vermeld duidelijk naam, 
voornaam en formule. Na storting mailtje sturen naar santens@telenet.be om uw login te activeren 
zodat u kan reserveren.

Betalingen en compensaties voor tennisschool:

Wie omwille van Corona lessen miste van de wintertennisschool:
krijgt een éénmalige korting van 20 euro:
* ofwel op de lentetennisschool (die onder voorbehoud van start gaat in de week van 25 mei)
* ofwel (voor wie niet inschreef voor de lenteschool) op de volgende winterschool (start in sept)
Voor kinderen van 2012 en jonger zal het een éénmalige korting van 10 euro zijn. (want zij betalen 
telkens ook maar de helft)
(Ter info: De kostprijs voor de lentetennisschool zal slechts de helft bedragen van de prijzen die in 
de folder staan, aangezien er maar 5 van de 10 weken les zal gegeven worden.)

Ledenbinding: Wij hebben jullie steun hard nodig! Vandaar dat wij de compensaties toepassen in 
functie van ledenbinding, met kortingen op nieuwe abonnementen of lessenreeksen. Er worden dus 
geen gelden terugbetaald.
LENTE-TENNISSCHOOL

De lenteschool is voorzien om van start te gaan in de week van 25 mei, onder voorbehoud uiteraard.
De bedoeling is om een aangepaste lenteschool te organiseren met enkele belangrijke 
aandachtspunten:
- toepassing van de social distancing-regels
- toepassing van ontsmettingsmomenten
- elk neemt zijn eigen gemerktekende ballen mee
- enkel in open lucht, bij regen spelen we dus niet verder op de indoorterreinen
- kinderen afzetten en dan na de training terug ophalen, ouders kunnen niet blijven zitten

Omdat er meer spreiding moet zijn van de deelnemers over alle terreinen, zullen de voorziene uren 
wellicht voor sommige deelnemers wat verschuiven. Er mogen per uur slechts beperkt aantal 
deelnemers op het geheel van de 4 terreinen rondlopen.

Wie ingeschreven is voor de lenteschool, krijgt binnenkort de planning via mail.

ALGEMEEN

Beste tennisleden,

We hebben allen een moeilijke tijd achter de rug. De Coronacrisis zorgde voor een aanval op het 
algemene welzijn van ons allen. Wij hopen dat iedereen deze moeilijke en gevaarlijke tijd tot op 
heden veilig en gezond is weten door te komen.



Ook economisch werden velen onder ons hard getroffen. Wij ook. Daarom vragen wij jullie om 
onze forfaitaire compensatie-regelingen solidair te aanvaarden. Deze situatie van overmacht, die 
overigens heel lang duurde, en nu ook nog verder blijft duren, was niemand op voorzien. De 
omvang van het gebeuren is economisch zodanig groot dat het ons niet in de mogelijkheid stelt om 
voor elk lid of lesvolger te handelen zoals wij in normale omstandigheden zouden doen. 
Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke regelingen.
Wij hopen op en danken jullie voor jullie begrip!

Het goede nieuws is dat we binnenkort terug - weliswaar aangepast - het leven mogen terug 
hervatten, en dat het deugd zal doen om terug een balletje te kunnen slaan, voor velen van ons onze 
grootste hobby. Wij hopen met jullie dit plezier te kunnen delen en er samen het beste van te maken.
Met de nodige solidariteit en empathie voor elkaar geraken we er wel!

Wij kijken er alvast naar uit om jullie terug te zien!


