
Protocol tafeltennisvereniging SVN Naaldwijk 

Desinfectiezuilen 

Bij binnenkomst in de kantine dient iedereen zijn handen te desinfecteren. De tweede zuil 
wordt in de zaal neergezet. Deze tweede zuil wordt na een speelavond weer tijdelijk in de 
kantine geplaatst. Ga er voorzichtig mee om! 

Omkleden, niet douchen 

Omkleden in de kleedruimtes op gepaste afstand van elkaar . 

Spelen wedstrijden 

Geen hand geven voor aanvang en afloop van een wedstrijd. 

Denk aan reinigen teltafel, stoelen en balpen. Cleaner en doekjes zijn ter beschikking in de 
kantine. 

Ventilatie maximaal waarborgen door het openzetten van de ramen bovenin en het openen 
van de nooddeur (indien de weersomstandigheden het toelaten). 

Maximum aantal tafels in de zaal 

Het toegestane maximum is 5 tafels. 

Kantine 

Maximaal 4 personen tegelijk in de kantine. Dit betekent maximaal 1 persoon achter de 
bar en 3 in de kantine (dus niet met 2 teamleden tegelijk achter de bar staan). 

Daarnaast zullen ALLE bar- en zaalwacht activiteiten door 1 team worden uitgevoerd 
(volgens barwachtschema). Zorg ervoor als team dat je vanaf 19.30 uur de zaal en kantine 
klaar maakt voor een speelavond. 

Consumpties nuttigen in de zaal in (minimaal 1.5 meter afstand van elkaar houden). 

Hierbij graag extra aandacht voor hygiëne in de zaal (bij drank/chips/bitterballen). De zaal 
moet te allen tijde SCHOON achtergelaten worden. 

Spatschermen zijn opgehangen boven de bar in de kantine. 

 

Algemeen 

SVN is volgend in het beleid van de NTTB en RIVM. DUS NIET NAAR DE VERENIGING 
KOMEN BIJ KOORTS OF VERKOUDHEID. Het beleid kan aan wijzigingen onderhevig zijn 
gedurende het seizoen 

SVN wil iedereen veilig laten spelen, maar verwacht ook dat alle leden waakzaam zijn voor 
zichzelf en in het bijzonder voor de medemens.(minimaal1.5 meter afstand van elkaar 
houden) 

SVN schept de condities waaronder gespeeld kan worden, maar blijft ook 
eindverantwoordelijk voor de uitvoering ervan (om achteraf discussie te voorkomen). 

SVN zal het beleid volgen van de Gemeente Westland indien wordt besloten dat de 

accommodatie wordt gesloten. 


