Nieuwsbrief april 2020
Beste leden,
De vergaande maatregelen tegen het Coronavirus
hebben enorm bijgedragen om grip te krijgen op de
verspreiding en beheersing van het virus. Vele maatregelen zullen de komende tijd nog van kracht zijn
maar de eerste versoepeling van maatregelen voor de
jeugd is gelukkig reeds afgekondigd.
Junioren
Naar aanleiding van de aangekondigde versoepeling
van de coronamaatregelen is ons sportpark onder
voorwaarden vanaf woensdag 29 april weer geopend
voor de jeugd tot en met 18 jaar. Dit betekent concreet dat vanaf woensdag 29 april de trainingen voor
de jeugdleden t/m 18 jaar starten. De jeugdleden die
zich hebben aangemeld voor de trainingen ontvangen
van de trainers nadere informatie over het starten
van de trainingen.
Daarnaast zijn de tennis- en padelbanen geopend
voor recreatief tennis voor de jeugdleden t/m 18 jaar.
Maar recreatief tennissen en padellen is alleen toegestaan als één van onze clubtrainers Rob ter Weeme of
Daan Stegge aanwezig is op ons park! Op het park, de
KNLTB ClubApp en onze website zijn de tijden van
hun aanwezigheid gepubliceerd. Vanwege onderhoud
zijn de tennisbanen de komende dagen nog beperkt
beschikbaar voor recreatief tennis. Aankomende week
gaat onze onderhoudsploeg met man en macht aan
het werk om de 7 tennisbanen speelklaar te maken.

Maatregelen
Om verantwoord en veilig te kunnen te sporten volgen wij de door de KNLTB en het NOC*NSF opgestelde protocollen. Naar aanleiding van deze protocollen
hebben wij de volgende maatregelen getroffen:
De kantine is gesloten, de EHBO-faciliteiten
zijn wel bereikbaar.
De kleedkamers zijn gesloten.
De toiletten in de hal zijn geopend.
De banen 9 t/m 12 (tennishal) zijn gesloten.
Jeugd moet verplicht in sportkleding naar de
sportlocatie, zorg dat kinderen thuis naar het toilet zijn geweest.
Ouders dienen hun kinderen op de parkeerplaats
af te zetten en op te halen. Ouders mogen niet op
het sportpark wachten tijdens de training.
Tennisbanen moeten verplicht vooraf online gereserveerd worden.
Bij de tennismuur wordt met maximaal twee personen tot en met 12 jaar gespeeld of door maximaal 1 persoon in de leeftijd van 13 tot en met 18
jaar.
Op het minibaantje wordt met maximaal 4 personen tot en met 12 jaar gespeeld of door maximaal
2 personen in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar.

Senioren
Voor senioren zijn onze tennis- en padelbanen helaas
nog niet geopend. Wij willen de seniorleden dan ook
nadrukkelijk verzoeken om geen gebruik te maken
van de banen. Toekomstige versoepeling van de
maatregelen gaat samen met naleving van de huidige
Door het Coronavirus zijn wij genoodzaakt om de
maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus
KNLTB ClubApp te gebruiken voor het reserveren van
te voorkomen. Bij het niet naleven van de maatregetennisbanen voor recreatief tennis. De KNLTB Clublen kan onze vereniging boetes krijgen die kunnen
App is de officiële KNLTB App waar je met jouw
oplopen tot € 4 000 en uiteindelijk kan zelfs ons
bondsnummer mee kunt inloggen. Met de App kunsportpark weer gesloten worden.
nen banen gereserveerd worden, bardiensten gepland
Wij rekenen er op dat u de bovenstaande maatregelen
worden en vind je nieuws over toernooien, competitie
naleeft en onze jeugdleden hierop goed voorbereidt.
en onze vereniging. Vanuit hygiënisch oogpunt om de
Want sporten is gezond, zowel fysiek als mentaal en
kans op verspreiding van het Coronavirus te minimadat hebben we juist nodig in deze tijd. We wensen
liseren mag het fysieke afhangscherm in het clubhuis
iedereen veel gezondheid toe in deze crisis en hopen
niet meer gebruikt worden. Daarom verzoeken wij
elkaar snel weer te zien wanneer de situatie dit toe
jullie om vanaf woensdag 29 april 2020 digitaal via de
laat!
KNLTB ClubApp tennisbanen te reserveren. Via deze
website is de KNLTB ClubApp te downloaden en vind
Met sportieve groet,
je alle informatie over het gebruik van de KNLTB
Bestuur Quick Tennis & Padel
ClubApp.
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Pinbetaling

Zoals in een eerdere Nieuwsbrief al
aangekondigd kan er “op termijn” in
het clubhuis alleen nog met pin betaalt gaan worden.
Vanwege de Corona-crisis zijn we nu
aardig gewend geraakt aan het beta len met pinpas of andere betaalapparatuur. Daarom is besloten dat na de
“heropening” van het clubhuis daar
niet meer met contant geld betaald
kan worden. Ook voor kleine bedra gen is het geen enkel probleem om die
met je pas, of andere, te betalen.
Wij rekenen op je medewerking.

A"ouw luchthal

De Besturen van QT en Tenniscentrum Oldenzaal
hebben besloten dat de luchthal dit jaar zal blijven
staan.
Dit besluit is genomen nu bekend is dat de Voorjaars competitie de Najaarscompetitie wordt. Die begint
dan in september.
Het af- en weer opbouwen van de hal voor slechts 1
maand brengt onnodig veel kosten met zich mee.
Gedurende de periode waarin het clubhuis nog geslo ten blijft zijn ook de banen in de hal niet beschikbaar.
Wij hopen, maar nemen ook aan, dat iedereen voor
dit besluit begrip zal hebben.

Van de jeugdcommissie
Jeugdtrainingen
De trainingen voor de jeugd gaan vanaf woensdag 29 april weer starten. De trainers Rob en Daan staan te
popelen om de jeugdleden weer te ontvangen op het park. Meer informaOe over de Ojden en richtlijnen,
met betrekking tot de Coronamaatregelen voor kinderen en ouders op en rondom de baan, zijn gedeeld
in de groepsapp van de
trainingen.
Tiktok tennis challenge
We willen als jeugdcommissie en trainers jeugdleden, ondanks dat
er tot op heden niet getennist mocht worden, toch betrokken houden bij tennis en de club. We hebben een ‘Oktok tennis challenge’
bedacht en hiervoor een inspiraOeﬁlmpje gemaakt. Deze is door
middel van de training appgroepen en facebook gedeeld. Van de
ingestuurde ﬁlmpjes wordt een selecOe gemaakt en de leukste 3
worden op de facebook-pagina van Quick Tennis & Padel gezet.
De volgers van de pagina kunnen stemmen op het leukste
ﬁlmpje. De winnaar ontvangt een leuke prijs.
Inspira;e van Rob en Daan
Rob en Daan delen via de groepsapps van de jeugdtrainingen ook
inspiraOeﬁlmpjes die kinderen thuis kunnen uitproberen. We hopen dat hiermee
de jeugdleden geïnspireerd blijven om lekker te blijven tennissen in de achtertuin, op straat of
waar dan ook.
Jeugdcompe;;e
De voorjaarscompeOOe is verplaatst naar het najaar. Desondanks willen we de jeugd toch graag aan het
spelen houden. Het is voor kinderen goed en gezellig om naast de training wekelijks nog een keer te tennissen. De jeugdcommissie denk daarom samen met de trainers, uiteraard binnen de mogelijkheden van
de maatregelen, na over een alternaOef programma.
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Verkoop drankvoorraad
Evenals veel andere verenigingen zitten ook wij met een grote voorraad drank, ingekocht voor de
Voorjaarscompetitie. De baromzet, of eigenlijk de winst uit die omzet, in die periode is van groot be lang voor de club.
En dan gaat die competitie niet door en zit je met een voorraad die verkocht moet worden voordat
de THT-datum verstrijkt. In de media is sprake van grote clubsponsoren die, een groot deel, willen
overnemen. Helaas hebben wij die niet. Daarom heeft het Bestuur besloten de voorraad aan de le den te koop aan te bieden.
Wij bieden de drank aan tegen iets méér dan de inkoopprijs + statiegeld.
Over de aantallen, prijzen en werkwijze kun je meer lezen op de website van de stichting Tenniscentrum Oldenzaal. Klik hier om direct naar de bewuste pagina te gaan.

Van de Competitieleider
De KNLTB heeft besloten de Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids
competitie te verplaatsen naar het najaar. Ook de Voorjaarscompetitie Padel, die op 25 mei zou starten, wordt
verplaatst naar het najaar.
Meer bijzonderheden hierover vindt je
op de website van de KNLTB. Klik daarvoor hier.

Van de Technische Commissie
Onze jeugdtrainingen starten weer vanaf woensdag 29
april.
De incasso van de trainingen doen we pas in juli. De kosten
bedragen dan, zoals al eerder aangegeven, 15/17 van het
oorspronkelijke tarief. Dat omdat we 15 lessen denken te
gaan halen. De reden om in juli te incasseren is om evt.
Corona invloeden qua minder mogelijke lessen naar rato
nog weer te kunnen aanpassen, zodat je daadwerkelijk betaald voor wat geleverd wordt.

Incasso contribu;e

Van de Padélcommissie

contributie werd gevraagd. 👏

Op de rol staat dat er voor de
lagere schooljeugd Padel- clinics
worden gegeven op woensdag 13
mei en de drie woensdagen daarna ( 20 en 27 mei en 3 juni).
Nadere informatie daarover volgt
zo spoedig mogelijk. Bezoek
daarvoor onze website www.quicktennis.nl

In de afgelopen 2 weken heeft de incasso-ronde voor de 1e
termijn van de contributie en de bardienstbijdrage plaatsge vonden.
Heel fijn om te constateren dat er niet één lid heeft geklaagd
over het feit dat er niet kon worden getennist en er toch om

Het gebruikte incassosysteem kondigt de incasso aan middels
een e-mail. Niet iedereen heeft deze aankondiging per mail
ontvangen.
Oorzaak daarvoor is het ontbreken van een niet werkend e-mail
adres in de ledenadministratie of, en dat is het waarschijnlijkst,
is de mail in je spam-map terecht gekomen. Om deze toch best
belangrijke mails niet te missen is het noodzakelijk even in je
spam-map te kijken. Is de mail daar inderdaad terechtgekomen
klik het mailtje dan even aan en geef aan het géén spam is.
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Boeskoolfit
Ook daarover kunnen we nog
niet helemaal duidelijk zijn. Zie
de website.

