
Vanaf zaterdag 26 juni zijn er een aantal regels door de overheid versoepeld. 

Belangrijkste regels: 
 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 
 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen 
 Houd 1,5 meter afstand (ook zoveel mogelijk tijdens het sporten) 
 Probeer drukte te vermijden 
 Was vaak je handen. 
 

De volgende regels blijven van kracht: 
 Vaste speeltijden op basis van inschrijving 
 Registratie bij binnenkomst 
 Maximaal op 5 tafels spelen 
 Tafels schoonmaken 5 minuten voor einde speeluur. 
 

Weer volledig geopend: 
 Kleedkamers 
 Douches 
 Kantine. 
Houd wel 1,5 meter afstand.

Overige belangrijke informatie: 
 Dubbelen mag weer! Houd toch zo zoveel mogelijk 1,5 meter afstand! 
 Zie voor de meest recente protocollen van NOC/NSF en NTTB deze link: 

NTTB Coronadossier 

 BELANGRIJK: Mocht je binnen enkele dagen na het spelen klachten krijgen 
en positief worden getest op COVID19 neem dan onmiddelijk contact 
op met de vereniging via: 

Email: voorzitterttvamstelveen@gmail.com  en/of  

Mobiel nr: +31 (0)6 483 042 29 

Jullie hebben je voorkeuren aangegeven voor speeldagen en tijden. Deze 

speellijsten zijn als het goed is met jullie gedeeld.  

Het is dus NIET de bedoeling dat je op andere dagen/tijden naar de club komt 

dan zoals op de lijst aangegeven. Als je toch komt dan kun je NIET spelen, 

ongeacht of er ruimte vrij is of niet.  

Mocht je toch op een andere dag/tijd willen gaan spelen neem dan eerst contact op 

met Brian van den Heuvel via penningmeester@ttvamstelveen.nl  Brian kijkt dan 

welke mogelijkheden er zijn. 

We spelen op maximaal 5 tafels met maximaal 10 personen tegelijk. Bij meer 

personen volgens de speellijst wordt er doorgewisseld. 

Houd je aan alle regels 

Mochten er leden zijn die dit niet doen en wij krijgen controle, dan is een 

eventuele boete voor eigen rekening. TTV Amstelveen is hier niet 

aansprakelijk voor. 

Bestuur TTV Amstelveen 


