
 

WELKOM BIJ HET OPEN TOERNOOI VAN HTC! 

VANWEGE DE VEILIGHEID VAN ALLE BEZOEKERS VAN HET PARK GELDEN DE VOLGENDE REGELS; 
 

1. Houd met z’n allen rekening met de 1,5 meter-regel en houd je hier ook aan! We zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het naleven van de corona-maatregelen. 

2. Bij (verkoudheids-)klachten en/of koorts blijf je thuis en meld je je telefonisch af bij de 

toernooicommissie, Angela Visscher (06-30956936) of Jennifer Muse (06-14193914).  

Bij een negatieve testuitslag ben je natuurlijk weer welkom. 

3. Tijdens het toernooi is het terras geopend voor spelers en toeschouwers. Zowel op het terras 

als langs de banen zijn vaste zit- en staanplaatsen. Wij willen iedereen vragen om zich 

hieraan te houden. Het verplaatsen van stoelen/tafels is niet toegestaan. 

4. Toeschouwers hebben een registratieplicht zodra zij op het park komen. Bij de ingang van 

het park zal een QR-code hangen, waarmee je je kan registreren of je kan ter plekke een 

registratieformulier invullen. 

5. Evenementen zijn op dit moment niet toegestaan. Er zal daarom GÉÉN feestavond 

georganiseerd worden.  

6. HTC is een mooi groot en ruim opgezet park en we verwachten dan ook alle bezoekers een 

zit- of staplek te kunnen bieden. Spelers en leden van HTC hebben hierin altijd voorrang. Ten 

alle tijden kan daarom bij drukte toeschouwers worden verzocht het terrein van HTC te 

verlaten.  

7. Tijdens het toernooi zullen er weer twee visavonden georganiseerd worden en één Italiaanse 

pasta-avond. Op de andere dagen zal een daghap worden aangeboden. De kosten bedragen 

8 euro per maaltijd. 

8. De kleedkamers zijn gedurende het toernooi geopend. Mocht je in de gelegenheid zijn om je 

thuis om te kleden dan vragen we je om dit zoveel mogelijk thuis te doen. 

9. Op het park zal tijdens het toernooi een kraam van REUS-sport staan waar jij nog je 

tennisoutfit kan scoren. Tevens is het mogelijk om je racket te laten bespannen. Er geldt een 

max. van 2 bezoekers in het “winkeltje” van Reus. 

10. Tijdens het open toernooi wordt er een loterij georganiseerd. Met meer dan 70 prijzen van 

33 ondernemers hebben we prachtige prijzen! Een lootje kost €1,- en de opbrengst van de 

loterij is voor HTC. Loten kunnen gekocht worden tussen van 7 augustus t/m 13 augustus. De 

trekking vindt plaats in het finaleweekend!  

11. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de beschikbaarheidswensen. 

Tegelijkertijd hebben we de wedstrijden ook zoveel mogelijk gespreid en we hebben veel 

poules. Tijdens het toernooi kunnen er weinig tot geen veranderingen in de planning 

aangebracht worden, hiervoor vragen we je begrip.  

12. Sport en drugsgebruik gaan niet samen! Wij voeren daarom een zero-tolerance-beleid t.a.v. 

drugsgebruik bij HTC. Bij het constateren van drugsgebruik, zullen wij de betreffende 

persoon direct vragen ons terrein te verlaten.  

13. De parkeerplaats voor ons HTC-terrein wordt op dit moment gebruikt door de GGD-

medewerkers van de vaccinatielocatie. We willen je dan ook vragen om zoveel mogelijk met 

de fiets of OV te komen. Kom je toch met de auto, dan kan je parkeren op de parkeerplaats 

langs de weg. Er zijn twee grote parkeerterreinen bij Sporthal de Slenk en bij Scholen aan 

Zee. 


