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Jaarverslag 2019 
Uitnodiging  en agenda ALV 

woensdag 18 december 2019. 
 

Aan de leden van Tennisvereniging De Blauwe Reiger, 
  
Hierbij nodigen wij je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 
woensdag    18 december 2019  19.30 uur in het clubhuis. 
 

Om ook 2020 weer tot een mooi en succesvol jaar te maken hebben wij een aantal vrijwilligers 

nodig voor diverse rollen waaronder twee bestuursfuncties (voorzitter en bestuurslid tennis) en 

ook een ledenadministrateur. 

Tijdens de ALV geven wij graag een toelichting. 

In de ALV in februari 2020 komt het financiële verslag 2019 en het beleidsplan 2020 aan de orde. 
  
Wij hopen je 18 december 2019 in ons clubhuis te zien. 
 
Aan het einde van deze avond willen wij graag een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur TV De Blauwe Reiger 
 

Plaats: kantine De Blauwe Reiger 
Tijdstip: 19.30 uur 
 

Vragen en opmerkingen uiterst zondag 8 december schriftelijk  of per mail indienen bij 
bestuur@blauwereiger.nl 

In de ALV worden alleen vooraf ingediende vragen beantwoord. 

mailto:bestuur@blauwereiger.nl
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UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
TENNISVERENIGING DE BLAUWE REIGER 

 
 

 

Datum: 18 december 2019 
Tijdstip: 19.30 uur 
Plaats: kantine De Blauwe Reiger 
 
 

A G E N D A: 
 

Nr. Onderwerp Wijze behandeling Toelichting 

1 Opening en mededelingen 
 

  

2 Verslag ALV 13 december 2018 Vaststellen Pag. 3 
 

3 Ingekomen stukken betreffende ALV 
 

Bespreken 
 

 

4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

Jaarverslag 2019  
Terugblik 
CTO tennisschool 
Evaluatie van tennisactiviteiten 2019 
Beheer accommodatie 
Financieel jaarrekening 2019 en voorstellen 
 

Vaststellen Pag. 11 
Pag. 11 
Pag. 11 
Pag. 12 
Pag. 18 
Pag. 19 

5 Bestuursverkiezing 18 december 2019 
 

Bespreken Pag. 21 

6 Vacante functies commissies ed 
 

Bespreken Pag. 22 

7 Contributie  
 

Vaststellen Pag. 23 

8 Rondvraag en sluiting 
 

  

  
 

  

 

Vragen en opmerkingen uiterst zondag 8 december schriftelijk  of per mail indienen bij 
bestuur@blauwereiger.nl 
In de ALV worden alleen vooraf ingediende vragen beantwoord. 
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2. Verslag Algemene Ledenvergadering TV de Blauwe 
Reiger 13 december 2018 
 
Datum: donderdag 13 december 2018  
Plaats: kantine De Blauwe Reiger 
Tijdstip: 20.00 uur 
Aanwezig 41 leden 
 
 
1. Opening en mededelingen 

Het bestuur heet iedereen welkom. 
Er zijn 3 afmeldingen. 
Bericht van verhindering ontvangen van Fons Ruyters, Carlijn Bosman en Frank Kazius. 
 

2. Verslagen 
a. Verslag ALV 14 december 2017 

Het verslag van 14 december 2017 is in de ALV van 31 januari 2018 vastgesteld. 
b. Verslag extra ALV 31 januari 2018  

Er zijn geen vragen of opmerkingen op dit verslag.  
Op de site en bij het verslag is een weergave van de nog in te vullen vrijwilligersrollen. 
Het verslag wordt vastgesteld 

 
3. Ingekomen stukken betreffende ALV 
a. Voorstel kleding 

Verzoek ontvangen om alle wedstrijden in clubkleding te spelen en hiertoe clubkleding aan 
te schaffen.  Voorstel kleding van Well sport en van Tennisdirect. 
Het voorstel wordt positief ontvangen door de leden.  
Clubkleding wordt niet verplicht maar wel aanbevolen. Teams hebben de mogelijkheid om 
zelf een sponsor te zoeken voor hun clubkleding. 
Het bestuur gaat offertes aanvragen en zal in februari met een voorstel komen voor de 
aanschaf van kleding voor alle leden. 
 

b. Mails leden 
Mail van Nico Veenstra, Elly Vianen, Fons Ruyters, Stefan Verweij en Marian de Wit. 
Hieronder de beantwoording. 

1. Evaluatie van tennisactiviteiten, blz. 9: een aantal jaren geleden is er een enquête gehouden over 
de clubkampioenschappen. Wat was daarvan de uitkomst en waarom opnieuw? 
Ook zijn er diverse suggesties ontvangen voor verbetering deelname aan clubkampioenschappen. 
Dit zal worden uitgezocht/uitgewerkt door de tenniscommissie/organisatie 
clubkampioenschappen. 

2. Bestuursverkiezing, blz. 13: fijn dat Piet Claudia gaat opvolgen! Diane en Esther zijn vorig jaar 
voorgesteld als nieuwe pachters. Het lijkt me onwenselijk, dat een pachter tegelijkertijd secretaris 
van de vereniging wordt (belangenverstrengeling). Hoe is dit opgelost? 
TV Blauwe Reiger heeft alleen met Esther Swartjes een pachtovereenkomst afgesloten met 
Paviljoen de Blauwe Reiger. Diana van Denderen is daar officieel geen partij in. 
Bovendien gaart de secretaris niet over de financiën. We verwachten daardoor dan ook geen 
problemen in kader van de belangenverstrengeling. 
We verwachten wel een positieve uitwerking van de inbreng van Diana op de te organiseren 
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activiteiten en inbreng bij diverse activiteiten omdat zij spelend lid is en weet wat er speelt onder 
de leden.  

3. Technisch beleid, blz. 14: betaalt CTO eigenlijk mee aan verlichting, onderhoud banen e.d.?   
CTO betaalt een bijdrage voor gebruik van € 3,00 per baan, per uur/les  

4. Afwikkeling overeenkomst pachters en Bavaria, blz. 19: welke bedragen zijn geboekt op inventaris 
en gebouw- en huisvestingskosten (resterende pachtsom Danny en restant krediet Bavaria). De 
overname kosten ad € 3.000,-- zijn geboekt op de balanspost 4: Inventaris/machines; Resterend 
bedrag met betrekking tot krediet Bavaria ad € 9.780,00 is geboekt op de resultatenrekening op 
gebouw en huisvestingskosten. Het krediet was ook voor verbeteren en opknappen van de 
inrichting van de kantine. Daarbij moet nog wel worden vermeld dat Bavaria nog een verlopen 
sponsorbedrag uit 2013 en 2014 ad € 1.452,00 met ons heeft verrekend.   
Nadere specificatie kan de penningmeester uitleg over geven.  

5. In het algemeen: welke risico’s loopt de vereniging door de pachter? Is dit nu goed afgedekt met 
Esther? 
Risico’s pachtovereenkomst worden voorkomen door tijdige inning van de pachtsommen en 
actieve maatregelen bij betalingsachterstand. 
Tevens geen kredietverlening en/of leningen waar het bestuur voor tekent, behalve de 
overeenkomst met Bavaria. Deze is ook onderdeel van de overeenkomst met de pachter. 
De overeenkomst met Bavaria is voor rekening en risico van de pachter. Bestuur is hier wel 
medeverantwoordelijk wegens de barinrichting van Bavaria. 

6. Investeringen tennispark, blz. 20: is er een keuringsrapport over de lichtmasten? Lopen spelers nu 
risico (omvallen masten)? Mag ik ervan uitgaan dat er een uitgewerkt investerings-
/financieringsplan wordt gepresenteerd tijdens de ALV? 
In het verleden zijn al 5 masten afgekeurd. Strago die toentertijd het onderhoud uitvoerde heeft 
aangegeven wegens de veiligheidsrisico’s en ontbrekende veiligheidsvoorzieningen niet meer in de 
masten te klimmen.  
Alle leveranciers, die offerte hebben uitgebracht hebben ons geadviseerd om de masten te 
vernieuwen.  
Risico’s omvallen zijn onzes inziens beperkt en alleen bij zeer zware stormen. Dan loopt er normaal 
gesproken niemand over de baan en is het park gesloten. 
In de ALV komt het complete investeringsvoorstel ter sprake.   
De opdracht voor de baanverlichting willen wij pas verstrekken na toekenning van de subsidie. De 
overige investeringen, zoals de trekker met topfreesinstallatie willen wij wel direct aangaan 
wegens de besparingen die hiermee worden bereikt op uitbesteding cq inhuur.  

7. Technisch Beleid 2019/CTO.  
TV Blauwe Reiger heeft met de tennisschool een overeenkomst van 1 april 2014 t/m 31 maart 
2019. 
Met de tennisschool CTO is overlegd over eventuele continuering van de overeenkomst. 
Hierbij zijn ook de klachten van onze leden besproken zoals gebrekkige informatie en slechte 
communicatie (zowel met de leden als de vereniging en de informatie op de website). 
De tennisleraren zullen hierbij een actieve rol krijgen. 
CTO moet duidelijk een meerwaarde voor de vereniging hebben. Dit is door CTO toegezegd en op 
basis daarvan zullen we de overeenkomst met CTO  voor 1 jaar aangaan/verlengen en per jaar 
bezien of deze weer kan worden verlengd.  
 

8. Voorstel tenniscommissie2018-2019. 
Ledenwerving gebeurt door bestuur en commissies en ook alle leden. We zien een belangrijke rol 
bij de tenniscommissie. 
Blauwe Reiger Open is inderdaad geen jeugdtoernooi; het thema is nog niet bepaald (Wimbledon 
is een voorstel)  
Spelregels toss 6 banen zijn conform oude afspraken (in de zomer 2 banen voor lessen en 2 banen 
voor afhangen/ vrijspelen. Als daar geen gebruik van wordt gemaakt zijn alle banen beschikbaar 
voor toss.   
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9. Financiële jaarrekening (zie ook punt 5 en 6 voor risico’s pachtovereenkomst en investering 
tennispark). Het budget 2019 zal niet veel afwijken als het verenigingsjaar wordt aangepast van 1 
november 2018 tot 31 december 2019. We verwachten wel iets overschrijding door de 
energiekosten en kosten onderhoud in november en december.  
Uiteindelijk heeft het geen invloed op de financiële positie (liquiditeitsbalans) van de vereniging.  
 

10. Huishoudelijk reglement 
a. Waarom geen verwijzing meer naar Parkreglement. 

Bij punt 1 wordt verwezen naar alle geldende reglementen, dus ook naar parkreglement 
en baanreglement. 

b. 2.2.3 waarom geen incasso / betalingsverplichting. 
Dat staat al vermeld bij 2.2.1 Overige punten gelden bij stornering en geen geldige 
incasso 

c. 4.1.5, 4.1.6 en 4.1.7 graag de inhoud van deze functies uitleggen. 
Deze functies worden ingevuld als er behoefte aan is en er kandidaten voor zijn. Het 
huishoudelijk reglement voorziet hier dus al in.  
Functie vertrouwenspersoon is al uitgewerkt in de bijlage. Raad van Advies en Vrijwilligers 
coördinator kunnen nader worden uitgewerkt zodra daar behoefte aan is. 

d. 4.2 waarom maar voor 1 jaar. 
Voorstel is om ze per jaar te benoemen, maar dat laat onverlet dat herbenoeming 
mogelijk of zelfs wenselijk is. 

11. Parkreglement 
a. 2.3 / 2.4 loopt het seizoen niet van 1 januari tot 31 december. 

Het bestuur heeft inmiddels besloten dat het contributiejaar 1 april t/m 31 maart blijft en 
zal dat op de ALV melden/voorstellen. 
Het boekjaar wordt aangepast van 1 januari tot 31 december. 

b. 5.1 waarom niet alleen de schoolvakantie midden. 
Wij verwachten niet dat het veel verschil maakt. Intentie is dat tijdens de 
zomerschoolvakanties uitwisseling mogelijk is. 

12. Tenniscommissie 
In de voorstellen tenniscommissie staan nog foutjes, die er nog niet uitgehaald zijn. 
Als na de ALV de nieuwe tenniscommissie start met haar werkzaamheden zullen de diverse 
onderdelen in overleg met de betrokken vrijwilligers verder worden uitgewerkt en waar nodig 
aangepast. 
Competitie senioren wordt georganiseerd door de VCL, 
De VCL checkt / informeert  bij ledenadministratie en penningmeester over deelnemers en af te 
dragen contributie/inschrijfgeld. 
Open toernooi is conform afspraken KNLTB .  Tenniscommissie geeft de data door. 
 

4. Jaarverslag 2018 
Op het jaarverslag 2018 zijn behoudens enkele kleine tekstuele aanpassingen geen 
opmerkingen. Het jaarverslag is vastgesteld. 
 

 
5. Financiële jaarrekening 2018 

Financieel staat de club er nog goed voor. 
De nodige investeringen kunnen gedaan worden, eventueel met subsidies en leningen (zie 
punt 8). 
Een punt van zorg is dat het ledenaantal terugloopt, waarvoor ledenwerfacties noodzakelijk 
zijn of een andere bestemming voor 2 banen. Hiervoor moeten plannen worden gemaakt. 
Sponsoring is ook erg belangrijk voor de club. We zijn onze huidige sponsors dan ook 
dankbaar voor hun bijdragen. Komend seizoen zullen we hier ook meer aandacht aan 
moeten geven om terugloop te voorkomen. Iedereen die hierbij kan helpen is 



 
6 

 

welkom. Bij inning contributies is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen als 
betaling in 1 keer niet mogelijk is. Winterlidmaatschap bij de Blauwe Reiger is mogelijk voor 
leden van andere clubs in de omgeving tegen betaling van € 40,00 per seizoen.  
De financiële jaarrekening 2018 is conform verslag vastgesteld. 

6. Verslag kascontrolecommissie 
De commissie bestaande uit Stefan Verweij en Ank Verweij heeft schriftelijk verslag 
uitgebracht en verleent aan de penningmeester decharge voor het gevoerde financieel 
beleid. Wel zijn er opmerkingen/adviezen geplaatst voor verbetering van de administratie. 
Uitdrukkelijk wordt gevraagd om uitbetaling vergoedingen vast te leggen met een IB 47 aan 
de Belastingdienst. 
Tevens wordt gevraagd om als vereniging geen financiële verplichtingen/risico’s aan te gaan 
met de pachter, gezien de ervaringen met de voorgaande 2 pachters. Dat is ook het 
uitgangspunt van het bestuur. We hebben nu een overeenkomst met de pachter en samen 
met de pachter een overeenkomst met Bavaria (Swinkels Family brewers) voor bruikleen 
koel- en taptechniek zonder geldleningen.  
De Algemene Leden Vergadering besluit op voorstel van de kascommissie de 
penningmeester decharge te verlenen. 

 
7. Bestuursbeleid 2019 
a. Contributiejaar 

Het contributiejaar blijft in tegenstelling wat er in het jaarverslag is gemeld onveranderd van 
1 april t/m 31 maart. 
Het verenigingsjaar is wel aangepast van 1 januari t/m 31 december, waarbij de 
jaarvergadering uiterlijk in februari wordt gehouden en het jaarverslag in december wordt 
verspreid met begroting, maar zonder financieel verslag. 
 

b. CTO 
Het contract met de tennisschool loopt af per 31 maart 2019. De tennislessen waren 
afgelopen seizoen op hoogstaand niveau met veel jeugdactiviteiten. Complimenten dan ook 
voor de tennisleraren.  
Met CTO zal er dan ook weer een contract worden afgesloten, waarin goede afspraken 
worden gemaakt en wat per jaar kan worden verlengd. Doelstelling is wel verbetering 
communicatie en meer acties voor werving nieuwe leden. De vergadering stemt hiermee in. 
 

c. Voorstel tenniscommissie 2019-2020 
In het voorstel van de tenniscommissie staan nog een aantal tekstuele fouten, welke nog 
worden aangepast. 
Het voorstel is de basis voor de tenniscommissie om komend seizoen verder uit te werken 
en te verbeteren.  
Opgemerkt wordt dat de vcl de indeling voor de competitie regelt en het bestuurslid tennis 
de indeling krijgt.  
Het onderdeel competitie klopt tekstueel ook niet en zal worden aangepast aan de 
ingekomen opmerkingen. 
Qua ledenwerving wordt opgemerkt dat jeugd beter via Instagram is te benaderen dan via 
Facebook. 
Ook zal er actiever worden omgegaan met plaatsing van activiteiten zoals Pietentennis, 
jeugdkamp en de diverse toernooien. 
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Het bestuursbeleid is vastgesteld. 
 

8. Financiën 
a. Investeringen tennispark 

De investeringen worden toegelicht. 
De huidige lichtmasten zijn 40 jaar oud en deels afgekeurd. Het advies is om alle lichtmasten 
te vervangen, gelijktijdig met de aanschaf van Ledverlichting. 
Diverse offertes zijn aangevraagd. Bestuur is in overleg met leveranciers en kiest 
waarschijnlijk voor Philips of Triple A, afhankelijk van prijs en leveringsvoorwaarden. 
De totale investering Ledverlichting wordt nu geraamd op  € 90.000,00. 
Voorwaarde van opdrachtverlening vervanging is de toekenning van de BOSA-subsidie van 
35 % en de toekenning van de lening van maximaal € 50.000,00 tegen ca 1,85 % bij 
Energiefonds Utrecht. De BOSA-subsidie wordt bij de overheid op volgorde van aanvraag 
behandeld tot de subsidiepot leeg is. Daarom met spoed aan te vragen. 
Er is ook naar lease gekeken, maar dat is aanmerkelijk duurder. 
Daarnaast willen we investeren in een trekker met toplaagbreker. Het huidige materieel is 
aan vervanging toe en we zullen nieuw materieel moeten aanschaffen als we zelf het 
onderhoud van de banen willen uitvoeren, waardoor we de onderhoudskosten laag kunnen 
houden. 
De voorlader van de trekker schaffen we niet aan. Daarvoor in de plaats komt er een 
schepbak en egalisatieraam waarvoor ca € 1.000,00 extra nodig is in plaats van de voorbak 
ad € 3.500,00.  
Daarnaast wordt er ook een bijdrage/subsidie gevraagd aan de gemeente Stichtse Vecht. 
Een raadsvoorstel hiervoor is bij de gemeente in de maak, omdat er voor 2019 geen 
voldoende middelen beschikbaar zijn.  
 
De belangrijkste investeringen zijn: 
Compact trekker met toplaagbreker incl. 3-punt trekhaak  € 18.500,-- 
Goedkeuring om direct aan te schaffen; te verwachten subsidie 20 % - € 3.700,-- 
Vervanging lichtmasten en armaturen baanverlichting  ca           € 90.000,-- 

Voorwaarde vernieuwing verlichting is goedkeuring subsidie 35% -€ 31.500,- 
Financiering door lening tot een bedrag van € 50.000,-- en de rest uit eigen middelen / 
reserves ca € 24.000,--. Overige investering ook uit eigen middelen. 
 
De Algemene ledenvergadering geeft unaniem goedkeuring voor deze investeringen, lening 
en de subsidieaanvragen.  
Aanschaf trekker op korte termijn in verband met het baanonderhoud en vervanging. 
Aanschaf verlichting na toekenning BOSA-subsidie en lening Energiefonds Utrecht. 
 

b. Vaststellen begroting 2019 en contributie 
De begroting is vastgesteld conform voorstel. De contributie geldt per contributieseizoen 
van 1 april t/m 31 maart en blijft ongewijzigd conform de vastgestelde tarieven per 1 april 
2018.  
Voor introducees geldt een tarief van € 8,00 per keer (max 8 keer) Voor jeugdleden is dat € 
5,00 per keer.  
Voor nieuwe leden (langer dan 2 jaar geen lid) geldt een actietarief voor het 1e jaar. 
Volgend jaar zal contributie conform het huishoudelijk regelement worden aangepast op 
basis van de indexcijfers. 
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9. Reglementen etc. 
Het nieuwe Huishoudelijk reglement, Parkreglement en Baanreglement zijn met de 
gevraagde aanpassingen door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 
De oude reglementen, die waren vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 15 
december 1988 en diverse aanpassingen op 18 december 2001 en 16 december 2010 komen 
hiermee te vervallen. 
 

a. Huishoudelijk reglement 
Een belangrijke wijziging is dat we in afwijking van de statuten het verenigingsjaar en de 
jaarvergadering afwijkend hebben vastgesteld. Het verenigingsjaar loopt, in tegenstelling als 
vermeld in de Statuten artikel 11 lid 1, van een januari tot en met eenendertig december.  
De jaarvergadering wordt uiterlijk in februari gehouden in plaats van december (artikel 11 lid 
3 van de Statuten). 
Het contributiejaar blijft (in afwijking van het voorstel in het jaarverslag) gelijk, dat wil 
zeggen van 1 april t/m 31 maart. 

b. Parkreglement 
Tossen: 
Er ontstaat een discussie over het aantal beschikbare banen voor de toss.  
Competitie gaat voor de toss. Er kunnen 2 banen bezet zijn door les. Indien mogelijk zijn er 2 
banen beschikbaar voor vrij spelen.  
Voor de toss wordt er gevraagd om een strenger beleid. Er dient 1 persoon te zijn die de 
indeling regelt, waarbij anderen van de indeling af moeten blijven. 
Geluidsinfo en openingstijden: 
In overleg met de pachter komen hier nog een paar kleine aanpassingen in artikel 8 en 9 op 
basis van de horecavergunning en Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de 

Contributie

Nieuwe tarieven per 1 april 2018 alleen bij 

(ook geldend per 1 april 2019) contributie nieuwe leden

hele jaar 1e jaar 50%

67+ 170,00€           85,00€             

senioren 200,00€           100,00€           

jeugd 7-11 50,00€             25,00€             

jeugd 12-16 60,00€             30,00€             

mini's 15,00€             

studenten 160,00€           80,00€             

Afwijkende contributies:

competitieleden (voor of najaarscompetitie) 58,00€             

winterleden (extern dus geen zomerlid) 40,00€             

seizoen loopt van 1 april t/m 31 maart

opzeggen voor 1 december

Er zal 1 maal per jaar gefactureerd en geïncasseerd worden (in maart)

Voor 1 april moet de contributie zijn voldaan, anders geen pasje

Opslag van € 7 voor: geen incasso en/of betaling in termijnen

niet tijdige betaling of mislukte incasso

Niet leden melden en betalen bij paviljoen de Blauwe Reiger

Introducee jeugd 4,00€             max 8x

Introducee senior 8,00€             max 8x

Baanhuur niet leden per uur 20,00€           
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gemeente Stichtse Vecht 
 

c. Baanreglement 
geen opmerkingen. 
 

d. Procedures ledenadministratie  
Opgesteld conform de reglementen en dus vastgesteld. 
 

e. Vertrouwenspersoon 
Vertrouwenspersoon is gewenst en er is nu een vacature conform de voorgestelde 
beschrijving. 

 
10. Bestuursverkiezing 

Claudia Koren van Lint (penningmeester) en Tim Janse (tennis) stoppen als bestuurslid. Zij 
worden bedankt voor hun inzet  
Vanuit de leden wordt de vraag gesteld over relatie/belangenverstrengeling Diana (partner 
pachter). Het bestuur ziet geen bezwaren door duidelijke scheiding van taken. De leden 
stemmen hiermee in.  
 
Het nieuwe bestuur is met algemene instemming gekozen als volgt: 
voorzitter Coy de Voest 
secretaris Diana van Denderen 
penningmeester Piet Verlaan 
tennis Max van Dam 
baanbeheer Henny Lodder 
 
Overige functies 
ledenadministratie Monique Blom 
webmaster Frank Kazius 
redactie Marian de Wit 
vertrouwenspersoon vacature M/V 
vrijwilligers coördinator vacature 
coördinator avg vacature 
ledenwerving p.m. 
 

11. Commissies 
Tenniscommissie 
Baanbeheer en accommodatie 
Sponsorcommissie 

 
12. Verkiezing kascontrole commissie en geschillencommissie barexploitatie 

Stefan Verweij en Ank Verweij blijven in de kascommissie en er is  1 lid aangesteld als 
reserve; Gilbert Verweij. 
 
De geschillencommissie barexploitatie bestond uit Leo van der Pouw en Toos Mimpen. 
Voor 2019 blijft dit ongewijzigd. 

 
13. Rondvraag en sluiting 

Leo Mimpen: webcam doet het regelmatig niet, is een aandachtspunt. 
Bladeren op de baan => Wordt regelmatig verwijderd, maar niet te 
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voorkomen, kan binnen 1 nacht weer vol liggen.  
Peter van Dam: borden ophangen dat er niet op de banen gelopen mag worden bij slechte 
baanomstandigheden. Reactie bestuur: helpt niet altijd.  
Bert de wit: Dick Verburg als lid van verdienste voorstellen. Wordt besproken met Dick. 
Elly Vianen meldt dat de tenniskids gelijk zijn met de voorjaarscompetitie. Dit betekent dat 
er waarschijnlijk op zondag geen banen beschikbaar zijn voor vrijspelen. Elly maakt nog een 
stukje hiervoor. 
Elly wil ook graag banen kunnen afhangen door vcl. Dat is mogelijk met eigen inlog. 
Lorena stelt zich beschikbaar voor facebook/Instagram voor de kids, 
 
De vergadering wordt om 22.00 uur afgesloten met aanbieding van een drankje. 
Ter afsluiting proosten de aanwezige leden met elkaar op een sportief en gezellig 2019. 

 

 

Bijlagen  (op de website) 

Huishoudelijk reglement 

Parkreglement 

Baanreglement 

Procedures ledenadministratie  
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4. Jaarverslag 2019 
4.1  Terugblik 2019: 
 
Beste Blauwe Reiger, 
 
Voor mijn terugblik neem ik je allereerst even mee terug in de tijd. Het is zomer 2017 wanneer een drietal 
leden samen aan het brainstormen gaan over de toekomst van de club. Continuïteit, bestuur-
samenstelling, vrijwilligers en ledenwerving waren onder andere een aantal van de issues die langs 
kwamen. Uiteindelijk heeft dat nadenken en doorpraten geleid tot het opstellen en presenteren van een 
meerjarenplan tot 2020. Nu is het moment daar om de balans op te maken:  
- mooi om te zien dat het aantal vrijwilligers is gegroeid en de betrokkenheid groter is geworden 
-  team-baanbeheer heeft enorm veel werk verzet. 
- onze penningmeester heeft veel werk verzet en het mogelijk gemaakt dat wij nog dit jaar mooie nieuwe 
lichtmasten hebben kunnen laten plaatsen 
- onze vcl’s hebben vele uren geïnvesteerd om zodoende een mooie en leuke competitie periode mogelijk 
te maken 
- de commissies hebben er voor gezorgd dat onze toernooien goed, plezierig en met een goede opkomst 
zijn georganiseerd 
- onze clubkleding is een waar succes geworden 
- het ledenaantal hebben wij weten te verhogen 
- met name de groei van jeugdleden is fijn om te constateren 
- onze pachter heeft ons met alle vriendelijkheid en gastvrijheid ontvangen en verwend met allerlei 
lekkere traktaties 
Dit zijn zo maar een aantal vermeldenswaardige feiten.  
  
Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn geweest? Nee er zijn voor het bestuur ook momenten 
geweest die niet prettig zijn geweest. Hierin zijn wij als team opgetrokken en hebben wij naar eer en 
geweten gehandeld. 
 
Ik heb de afgelopen jaren (dat zijn er vele geweest) met veel plezier en een positieve drive mijn bijdrage 
aan het wel en wee van onze vereniging geprobeerd te leveren. Ik ben er van overtuigd dat wij als club 
een nieuw tijdperk ingaan. Wat mij betreft hoort nu ook een nieuwe generatie op te staan om de club te 
gaan besturen. Ik stel mij daarom tijdens de ALV van 18 december aanstaande niet verkiesbaar en treed 
af. 
Ik hoop dat er een of meerdere leden zich aanmelden om  zitting te nemen in het bestuur of om toe te 
treden tot een van de commissies. 
 
Met hartelijke groet, 
Coy de Voest , Voorzitter 
 

4.2  CTO 
Selectie en CTO: 

Als bestuur hebben wij vastgesteld dat wij in deze fase een prima en fijne recreatieve vereniging zijn. Wij 

beschikken op dit moment niet over een dermate groot aantal niveau 2-3 spelers om een echte selectie 

met alles wat daar bij hoort te vormen. Daarom hebben wij er ook voor het aankomende jaar voor 

gekozen hier geen “gelden” voor te begroten.  

Met onze Tennisschool CTO zijn wij als bestuur overeengekomen om weer een jaar door te gaan. Over de 

inbreng en verwachtingen over en weer zijn wij in gesprek. Wij zijn er van overtuigd dat ook het 

aankomende tennisjaar goed zal verlopen en de lessen onder de bezielende leiding van Lorena en Jeroen 

soepel worden ingeroosterd en worden gegeven.  
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 4.3 Evaluatie van tennisactiviteiten 2019 
 

Nieuwe leden.  
 
Het ledenaantal is gestegen met ongeveer 15% ten opzichte van vorig jaar. De actie “Maak kennis met 
tennis” in de vorm van drie proeflessen blijkt een goede manier om senioren en ook junioren te 
enthousiasmeren. Van de deelnemers is uiteindelijk 99% lessend lid geworden. Naast het lidmaatschap 
van deze deelnemers is er ook een positieve spin-off vanuit gegaan met nog een tiental leden als 
resultaat. Het voornemen is deze vorm van ledenwerving in ieder geval in het voorjaar van 2020 te 
herhalen. Met ingang van 2019 hebben nieuwe leden een e-mail met uitleg, regels en activiteiten van de 
vereniging ontvangen om ze zo snel mogelijk te betrekken. Ook het aantal jeugdleden zit weer in de lift. 
Graag zien wij echter vrijwilligers opstaan zodat het aantal activiteiten voor deze groep kan toenemen.  
 

Maak Kennis met Tennis.  
 
in het voorjaar met alle 3 tennisverenigingen uit de Stichtse Vecht een 
gezamenlijke actie door heel de gemeente gedaan om voor € 25,00 
euro kennis te maken met tennis. Hierna kon je voor een gereduceerd 
tarief lid worden.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Zomer Challenge. 
In de zomer is meegedaan aan deze actie van de KNLTB om zo nieuwe 
leden aan te trekken tot de tennisclub. Gebleken is dat uit de 
deelnemers nagenoeg geen volledige leden komen.  Dit blijkt meer 
een manier om gedurende een korte periode lid te zijn en dit 
eventueel volgend jaar weer te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne competitie (Scala).  
 
Dit jaar is nog een keer geprobeerd om een interne competitie te houden via de scala app. Dit word wel 
opgepakt door enkele leden maar we moeten concluderen dat er helaas weinig animo is. Daar de gratis 
proefperiode ten einde is hebben wij besloten om deze activiteit in 2020 niet voort te zetten. Gekeken 
wordt naar een alternatief.  
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Voorjaars/najaars-competitie.  
Aan de voorjaarscompetitie, hebben dit jaar 24 teams meegedaan(verschillende vormen) 
Aan de najaarscompetitie, hebben dit jaar 14 teams meegedaan (verschillende vormen) 
Naar onze mening is de competitie gezellig verlopen en hebben zetten we dit door met alle teams in 
2020. 
  

Competitie Voorjaar 2019 
Met 24 teams was het vooral op zaterdag een druk bezette competitie . 
1 team heeft de zomeravond competitie gespeeld en werd kampioen met een zeer spannende laatste 
wedstrijd dag. 
Een aantal teams heeft gekozen voor alleen dubbel partijen .In 2020 denken we dat hier meer teams voor 
zullen kiezen.  Dat betekent dat er iets meer ruimte komt op de zaterdag. 
Heel fijn is het dat er ook weer een jeugd team was op de zondag. 
Helaas hebben we 1 team uit de competitie moeten halen. Dit is heel vervelend . 
In principe speel je thuiswedstrijden thuis. Er kunnen omstandigheden zijn dat hier van wordt afgeweken 
maar altijd in overleg met de VCL en met een goede reden . 
 
Met een spontaan feest met een zanger  werd de slotdag geweldig afgesloten. 
We zien jullie in 2020 graag terug. 
 
Niek en Elly 
 

Najaarscompetitie 2019 

Ook dit jaar hadden wij weer 14 teams die zich hadden ingeschreven voor de najaarscompetitie. 
  
Vrijdagavond:  

• 4 mix teams 
Zaterdag: 

• 3 mixteams 
• 1 damesteam 
• 4 herenteams 

Zondag:  

• 2 herenteams 
  
Het weer heeft ons dit jaar behoorlijk in de steek gelaten. De eerste twee weken was het nog fantastisch, 
maar daarna was het echt over met de pret. Er moesten veel wedstrijden ingehaald worden, waardoor er 
zelfs in de 2e week van november nog gespeeld moesten worden.  
 
In tegenstelling tot vorig jaar hadden wij dit jaar 3 teams die kampioen zijn geworden. Namelijk: 

• Heren Dubbel Zondag:  
o Gilbert Verweij 
o Stefan Verweij 
o Paul van Megen 
o Hans-Peter Mooibroek 
o Jelle van Koutrik 
o Paul Dorst 
o Dennis van Rijnsoever 
o André van Geffen 

• Gemengd Zaterdag 17+: 
o Claudia Koren- van Lint 
o Lisette van Bommel 
o Astrid Seuren 
o Claudia Splinter 
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o Ortwin Doorn 
o Ken Verzijlbergh 
o Stephan Koren 

• Gemengd Dubbel Zaterdag: 
o Natasja Lek 
o Lorena Groeneweg- van de Bilt 
o Anne-Marie Rijksen 
o Diane Klerks- Haars 
o Arthur Klerks 
o Marco te Brake 
o Niek Renses 

 
Volgend jaar hopen wij dat er meer teams zich inschrijvingen voor deze altijd leuke competitie waarbij 
gezelligheid hoger in het vaandel staat dan prestatie.   
  
Tot volgend jaar.  
Niek, Arthur en Diane  
 

Competitie jeugd 2019 
• De voorjaarscompetitie voor de jeugd vond dit jaar plaats in maart, april, mei en juni. Er deden 

dit jaar 3 teams mee.(1 meer dan vorig jaar!) Er waren 2 Oranje teams en 1 Groen team van de 
Blauwe Reiger.  
De Oranje teams speelden 4x in maart en april, daarnaast nog 4x in mei en juni. In iedere periode 
speelde een Oranje team een keer thuis. De jongens en meiden hebben het heel gezellig gehad 
met elkaar en veel mooie potten gespeeld. 
Het Groene team werd op het laatste moment nog ingedeeld. Zij mochten debuteren in de 
Groene eerste klasse. Na 7 weken was er 2x gewonnen, 2x gelijk gespeeld en 3x verloren. Ze 
eindigden op een verdienstelijke 5e plaats (van de 8 teams).  

 

• De najaarscompetitie vond plaats in september en oktober. We hadden een nieuwe mijlpaal 
bereikt. Er deden wel 5 jeugdteams mee! Het groene team en de twee oranje teams deden ook 
weer mee. Maar daarnaast was er een nieuw Rood team en Junior Gemengd t/m 14 team 
bijgekomen.  
 

• Rood: 
De kinderen in de rode competitie speelden 5 keer, waarvan 1x keer thuis. Het enthousiasme 
van deze (7 of 8 jaar) jongens en meisjes was mooi om te zien. Gelukkig was er bij de 
thuiswedstrijd veel hulp van het heren-zondagteam. Anders was de dag niet zo goed 
verlopen. De aanwezige ouders gaven ondersteuning tijdens de wedstrijdjes en hielpen waar 
nodig, met de puntentelling. Rene startte de ochtend met een echte warming-up en sloot af 
een eindspel. Ofwel een mooie dag! 

 

• Junioren gemengd t/m 14: 
Op het allerlaatste moment was het toch gelukt om een nieuw team te maken en te plaatsen 
in de juniorencompetitie. Er waren 2 stoere jongens en 2 coole meiden die het aandurfden, 
om 7 weken lang samen competitie te gaan spelen. Het was zeker geen gemakkelijke opgave. 
Ze werden in een heel sterke klasse ingedeeld. Ondanks alles hebben ze toch 2 partijen weten 
te winnen. Respect! Onze nieuwe leden hadden logischerwijs weinig of geen ervaring met 
competitie spelen. Als je dan ook nog  vier verre uitwedstrijden moet spelen, is dat een echte 
uitdaging. Met de hulp van enkele zeer betrokken ouders is het gelukkig allemaal goed 
gekomen. 
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• Terugblik: Gelukkig is er op zondag veel baancapaciteit. We kunnen dus met 2 banen voor de rode-
competitie beginnen, 4 banen voor de oranje-competitie en 2 of 4 banen voor de groene competitie 
en 2 banen voor de gemengde jeugd t/m 14.  
Het klaarzetten/maken van alle materialen, de tennisbanen gereed maken, laptop pakken en 
opstarten, kan alleen op de competitie-dag zelf geregeld worden. Hierdoor sta je op vele 
zondagochtenden voor 08.00 uur op de tennisbaan. Het begeleiden van 2 oranje teams en een rood 
team thuis, kan eigenlijk niet meer door maar 1 persoon geregeld worden. Het voorbereiden / 
begeleiden van zo een dag zou beter door 2 personen geregeld kunnen worden.  
Het begeleiden en regelen van de dag zelf verliep ook dit jaar goed. We kregen weer veel 
complimentjes hoe goed het bij Blauwe Reiger geregeld was. De samenwerking met de bar was ook 
nog steeds prima. We zouden de begeleiding nog eenvoudiger kunnen maken door een werkende 
printer erbij te hebben. De kinderen kunnen dan ook zelf aflezen wanneer zij ongeveer moeten 
spelen. Tevens moeten er nog 6 mini-netten besteld worden voor de rode competitie.  

 
 

 

Jeugdkamp.  
 
Dit jaar heeft trainster Lorena een 3 daags jeugdkamp voor kinderen 
georganiseerd. Tennis in de ochtend en activiteiten in de middag. Dit is 
dankzij de inzet van “het team van Lorena” een groot succes geweest en 
dit smaakt hopelijk naar meer in 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open Toernooi. 
Hier hebben 283+- mensen aan deelgenomen. 
Helaas minder deelnemers dan afgelopen jaren. 
Aan de inzet van de vrijwilligers heeft het niet gelegen, goede promotie 
(flyer, social media, VAR, RTV stichtse vecht-facebook & live op de radio) 
 
Aan dit toernooi zat ook een gezellige muziek-avond met dj die op 
vrijdagavond plaatsvond.  
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Clubkampioenschappen.  
 
De clubkampioenschappen vonden plaats van maandag 2 tot en met 
zondag 8 september en had het thema Casino. De opzet was gelijk aan 
het jaar ervoor alsmede het uiteindelijk aantal inschrijvingen van rond 
de 70. Tijdens de feestavond kon iedereen op zowel een black jack als  
roulette tafel onder leiding van professionele croupiers een gokje 
wagen. Voor degene met de meeste winst was er een prijs. Tevens kon 
er weer worden deelgenomen aan de bbq en/of avondje darten. Dit jaar 
kon ook de jeugd deelnemen en wij hopen ook in 2020 dit voort te 
kunnen zetten zodat de kampioenen hun titel kunnen verdedigen. 
 
De wens is nog steeds het aantal deelnemers omhoog te krijgen in de 
toekomst. De enquête die op de website is geplaatst heeft onvoldoende 
bereik gehad om te peilen wat de wensen van de leden zijn met 
betrekking tot de clubkampioenschappen. We willen de leden 
betrekken bij ‘hun’ toernooi en kijken of het huidige format niet is 
gedateerd en veranderd moet worden. Gezocht wordt nog steeds naar 
een passend format en input is welkom. 
 

Retro Toernooi.  
 
Op donderdag 10 oktober jl. is de derde editie van het Retro Toernooi 
gespeeld, wederom gesponsord door Sietske Lodder Pedicure. Met 
wederom rond de 64 deelnemers en aanhang/toeschouwers was het 
een sportieve en een heel gezellige dag. Dat er dit jaar af en toe 
wegens een regendrup een onderbreking was mocht de pret niet 
drukken. Elke deelnemer kreeg bij binnenkomst een kop koffie met 
wat lekkers erbij. Tussen 10.00 en 14.30 uur werden er leuke en 
sportieve wedstrijden gespeeld. Tussen de wedstrijden door werd 
iedereen voorzien van een heerlijke lunch. 
Na alle wedstrijden was er een prijsuitreiking voor de poulewinnaars. 
Aansluitend een loterij met mooie prijzen aangeboden door diverse 
clubsponsors.  

Uiteraard zien we jullie graag volgend jaar weer terug! 

 

Mensday. 
 
Was een gezellige dag voor de mannen met genoeg vermaak en 
spelletjes. Later op de avond was er nog een mooie verrassing voor de 
mannen en werd het park weer opgesteld voor dames om zo de avond 
af te sluiten in de kantine met gezellige muziek en een drankje. 
Deelname liep dit jaar terug van 50 naar 25 deelnemers.  
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Promotie TV Blauwe Reiger. 
Onze ‘nieuwe’ tenniscommissie zette vol in op zichtbaarheid van onze vereniging. 
Zo hebben we begin dit jaar een nieuwe logo geïntroduceerd wat duidelijkheid moet geven aan 
buitenstaanders en eigen leden. Iets waaraan je meteen kan zien 
wie we zijn en wat we doen. 
 
Zo is er in het voorjaar vol ingezet op herkenbaarheid van onze 
(competitie)spelers doormiddel van kleding. 
In samenwerking met TennisDirect hebben we tegen een leuke 
prijs een Adidas lijn kunnen aanbieden. 
 
Om dit nieuwe initiatief te promoten hebben we hier een leuke 
actie van gemaakt op facebook. Hier kon een geheel trainingspak 
+ shirt worden gewonnen. Dit is gewonnen door Cindy! 
 
Naar onze mening is de kleding goed ontvangen en kunnen we 
kijken of er behoefte is om in 2020 opnieuw opzoek te gaan naar 
een volgende kleding lijn of dat we deze huidige lijn nog aanhouden. Deze kledinglijn van Adidas kunnen 
we sowieso bestellen tot 2021. 
 
In 2020 gaan we ook kijken of we het park kunnen updaten met het nieuwe logo en definitief afscheid 
kunnen nemen van ons oude logo. 
 
 
 

Agenda 2020. 
Verwachtingen Kalender in 2020: 
 
- Toernooi in het voorjaar *)(opening tennis seizoen) 
- Jeugd inviteert senioren /29 maart  
- KNLTB Voorjaarscompetitie/start  4 april/muzikaal slot 23 mei 
- Open Toernooi TV de Blauwe Reiger 
- Kids Worldtour 
- Clubkampioenschappen /begin september 
- Tenniskamp*) 
- KNLTB Najaarscompetitie 
- Mixed-invitatie*) 
- Mensday *) 
- Retro Toernooi donderdag 8 of 15 oktober 
 
 
De agenda is voor een deel nog onder voorbehoud en afhankelijk van animo en/of ( nieuwe) vrijwilligers. 
 
Elke dinsdag avond en donderdag ochtend toss. (mits er geen toernooi is, dan gaat dit NIET door) 
 
Naast deze activiteiten organiseren we spontane activiteiten. Hou daarom de facebook- en instagram-
pagina in de gaten, kijk in de vitrinekast buiten tegen de muur van het clubhuis of check de website. 
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Vrijwilligers. 
Al deze evenementen zijn georganiseerd door vrijwilligers. Zonder deze mensen kan dit allemaal niet 
plaats vinden en zou iedereen de club toch minder leuk vinden. (want een club zonder evenementen of 
competitie vind niemand leuk) 
Daarom is het belangrijk dat we meer vrijwilligers krijgen! We verwachten niet van je dat je er elke week 
bent, maar elk handje is meegenomen.  
Daarom, heel graag! Meld je aan als vrijwilliger! 
 
 
Ik stel mij tijdens de ALV van 18 december aanstaande niet verkiesbaar en treed af.  
Ik roep derhalve iedereen op om te reageren op deze misschien wel leukste functie binnen het bestuur! 
 
Laten we van 2020 een mooi jaar maken en hopelijk met veel evenementen en nieuwe leden! 
 
 
Met sportieve groet, 
Max van Dam 
Tenniscommissie 
.............. 
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4.4 Beheer accommodatie 
 
 
Clubhuis 

Zoals in het laatste jaarverslag werd vermeld, zijn we begonnen met de renovatie van het clubhuis. De 

buitenbekleding is/wordt in zijn geheel vernieuwd en daar waar mogelijk geïsoleerd. We zijn in gesprek 

om ook binnen het e.e.a. te veranderen bv de toiletten en de bestuurskamer als wij eruit komen met de 

,,aannemer,, en de nodige vrijwilligers dan kunnen wij er hopelijk in 2020 aan beginnen. Ook wat de 

binnenverlichting betref zijn er vernieuwingen nodig; een installatie buro heeft al een offerte uitgebracht. 

Momenteel wordt gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid advies in te winnen in  het kader van 

verduurzaming van het clubhuis. 

Banen 
 
Wat de banen dit jaar betreft, ook dit jaar hebben de vrijwilligers en Chris weer hun best gedaan om de 

banen in goede conditie te houden.  Het moet wel vermeld dat het op een vrij kleine groep vrijwilligers 

terecht komt.  

Lichtmasten 

Ja, daar kunnen we echt trots op zijn dat we dit hebben kunnen realiseren. Alle palen en armaturen zijn 

vernieuwd zodat we op alle tien onze gravelbanen beschikken over de beste kwaliteit led verlichting. Dit 

niet in de laatste plaats dankzij de kennis van onze penningmeester Piet Verlaan. Piet bij deze een pluim 

van ons allen!  

 
Materieel 

We hebben een nieuwe trekker met hydrauliek waarachter een frees gekoppeld kan worden hetgeen het 

werk voor ons verlicht. De wals, die er achter kan, is niet nieuw gekocht daar de bestaande het nog steeds 

goed doet. Het kleine groene trekkertje hebben we ook nog in gebruik daar we het met weinig kosten nog 

steeds rijdend kunnen houden. Dit is wel fijn voor het borstelen en slepen wat 3 maal per week moet 

gebeuren.  

Snoeiwerk en Planten 

Snoeiwerk tja het blijft een terug komend gebeuren wat met te weinig vrijwilligers moet gebeuren. Een 

punt van aandacht is ook het onderhoud van de bloemen en planten bij de ingang en voor ons clubhuis. 

Hekwerk/Tegelwerk/Waterafvoer 

Ja dit is een herhaling van verleden jaar, het hekwerk heeft groot onderhoud nodig en het tegelwerk is 

nog redelijk. De water afvoeren zijn ons inziens nog op orde.   

Met sportieve groet, 
Henny Lodder 
Baanbeheer 
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4.5 Financieel jaarrekening 2019 en voorstellen 2020 
 

• Ons verenigingsjaar/boekjaar loopt dit jaar van 1 november 2018 tot 1 januari 2020. 

Financiële jaarrekening 2018 en verslag kascontrolecommissie kan dan ook pas na 1 
januari 2020 worden opgemaakt.  
Deze komen aan de orde in de nog vast te stellen Algemene Ledenvergadering per eind 
februari 2020.  
 

• Contributie en ledenaantallen  
Per 21 november 2018 hadden we 421 leden (inclusief ereleden, competitieleden en trainers). Bij 
aanvang van het seizoen hadden wij echter helaas 70 opzeggingen ontvangen, wat het 
ledenaantal bracht op 351 leden.  Dit seizoen hebben wij  door actieve ledenwerving 73 nieuwe 
aanmeldingen gehad. 

 
Per 17 november 2019 hebben wij 424 leden (inclusief ereleden en trainers). Helaas zijn er per 
eind van dit seizoen op dit moment 35 opzeggingen, zodat we voor volgend seizoen nu nog 389 
leden hebben.  
 

• Sponsoring en samenwerkingsovereenkomsten stimulering tennis 
Wij hebben dit jaar een afspraak met een sponsor voor stimulering en ledenwerving tennis. 
Dit jaar is het voor een groot deel besteed aan de selectieteams, jeugd, activiteiten en clinics.   
Voor het komend seizoen hebben wij helaas geen hoofdsponsor. 
 
Met TennisDirect hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij TennisDirect 
ons een aantal zaken verstrekt, zoals shoptegoed, TennisDirect winddoek, extra korting op 
trainersmaterialen en toernooiprijzen en prijsafspraken jaarlijks benodigde ballen. 
Deze afspraken en overeenkomsten willen we dit jaar weer verlengen. 
 

• Overige sponsoring 
Wij zijn blij met onze sponsors, die het voor ons mogelijk maken om diverse activiteiten te 
organiseren. 
We hebben dit seizoen sponsorgeld ontvangen van Pedicure Sietske Lodder, Remeon Beveiliging, 
Bavaria NV, APST, Fysio Sport Training Vechtstede BV, Mw E Vianen-vd Wal, PepsiCo Nederland 
BV, Stichting Opvang Maarssen, Leidsche Rijn Logopedie Praktijk, Skinlove by Lorena 
Tennisschool, ING bank, Autobedrijf de Pijper, Grond, Sloopwerken en Betonboring Van Maanen, 
Montagebedrijf Eijkelboom,  Joh. Niekerk en Zonen, Mulder Projectstoffering en JPS Meubels en 
Keukens op Maat.  
Daarnaast nog materiele bijdragen van CTO, WM-Automaterialen Utrecht BV, Bloemisterij White 
Roses, Tuincentrum Vechtweelde, Bisonstaete Makelaars o.g. B.V. 

• Vrienden van de Blauwe Reiger 
Vrienden heeft nu €1150,00 in kas. 
Dit jaar is er € 150:00 gebruikt voor het aanschaffen van een loungeset. Plannen voor volgend 
seizoen zijn in ontwikkeling. 
Meer informatie op de website https://blauwereiger.nl/sponsoren/vrienden-van-de-blauwe-
reiger/  
 

• Investeringen tennispark 2019 en 2020 
De noodzaak was en is er om te investeren in het op peil houden van de kwaliteit van de 
accommodatie.  
De lichtmasten zijn inmiddels vervangen door nieuwe masten met  led-verlichting.  
Voor het baanonderhoud  is een nieuwe tractor met toplaagfrees en voorlader en egalisatieraam 
aangeschaft.  
De hiervoor benodigde subsidies zijn aangevraagd en ook ontvangen, waarvoor 

https://blauwereiger.nl/sponsoren/vrienden-van-de-blauwe-reiger/
https://blauwereiger.nl/sponsoren/vrienden-van-de-blauwe-reiger/
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nog verantwoording dient te worden afgelegd voor de definitieve goedkeuring.  
 
TV de Blauwe Reiger doet  mee met het Groene Club-traject, waarvoor we kosteloos kunnen 
deelnemen dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS.  
Voor onze accommodatie wordt komende maand een energiescan uitgevoerd en een plan van 
aanpak opgesteld met een voorlopige keuze van maatregelen, waarover het bestuur moet 
beslissen. De intentie moet wel zijn om maatregelen met een terugverdientijd binnen 5 jaar in elk 
geval uit te voeren.  
 
Nu zijn we bezig met het opknappen van de buitenkant van het clubhuis  en ook het 
aanpassen/vernieuwen van de (nood)verlichting in het clubhuis/paviljoen moet nog gebeuren, 
waarbij we zoveel mogelijk overgaan naar led-verlichting. 
Ook de aanpassing van kleedkamers, toiletten en bestuurskamer wordt nu onderzocht op 
financiële haalbaarheid.  
 
Het huidige toegangssysteem tot het park en het clubhuis is verouderd. De ledenpassen van de 
KNLTB met magneetstrip worden eind volgend seizoen vervangen door een pas met chip, 
waardoor het toegangssysteem niet meer werkt. De kosten van een nieuw toegangssysteem 
worden geschat op ca € 1.500,00.  
 
 
Met sportieve groet 
Piet Verlaan 
Penningmeester 
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5. Bestuursverkiezing 18 december 2019: 
 
Huidig bestuur: 

Voorzitter: Coy de Voest, aftredend 
Secretaris: Diana van Denderen   
Penningmeester: Piet Verlaan 
Tennis: Max, aftredend 
Beheer: Henny Lodder 

 
Voorstel nieuw bestuur: 

Voorzitter: vacature 
Secretaris: Diana van Denderen 
Penningmeester: Piet Verlaan 
Tennis: vacature 
Beheer: Henny Lodder 
 
 

We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuw bestuurslid tennis en ook een nieuwe 
ledenadministrateur 
 
Er zijn op dit moment geen aanmeldingen als kandidaten voor bestuur . 
 
 
 
De nieuwe bestuursleden zullen moeten worden benoemd in de ALV van 18 december 2019.  
Wij vragen derhalve een ieder na te denken over de vacante functies en zich kandidaat te stellen.  
 
 
Tevens vragen wij aandacht voor alle overige openstaande vacatures, zoals ledenadministratie, redactie 
en vrijwilliger coördinator en versterking commissies.. Zie ook de vacaturelijst bij punt 6 
 
 
In februari 2020 zal een ALV worden gehouden waarin de financiële jaarstukken 2019 worden 
besproken.  
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6.  Vacaturelijst overig: 
 
We zijn nog steeds op zoek naar versterkingen bij verschillende commissies. 
In het onderstaande overzicht is te zien voor welke functies en taken versterking nodig is.. 
Wij zijn op zoek naar mensen die een of meerdere taken zouden willen vervullen 
Heb je interesse meld je dan aan bij:  bestuur@blauwereiger.nl    
Meer informatie  kun je vragen bij de betreffende bestuursleden 
 

 
  

Commissie Functie Uitleg functie Bijzonderheden

Lid parkbeheer
Vrijwilligerswerk onderhoud. Daaronder vallen 

hekwerk, tegelwerk en riolering 

Lid baanbeheer Baanonderhoud en Verlichting

Lid gebouwbeheer

Clubhuis en bijgebouwen (containers) opruimen 

en onderhoud (incl technische installaties  en 

onderhoudscontracten)

Eigendombeheer
Inventariseren eigendommen vastgoed en 

inventaris op waarde en leeftijd/afschrijving

Sleutelbeheer Inventariseren en uitgifte sleutels bijhouden

Penningmeester Penningmeester 2019

Het meedraaien met de huidige penningmeester 

om volgende jaar de functie over te kunnen 

nemen.

Ledenadministratie Back-up/plaatsvervanger
Ondersteuning aan huidige bezetting binnen de 

ledenadministratie
Ledenadministratie@blauwereiger.nl

bestuur coordinator AVG
Invoering AVG en stappenplan doorlopen  (privay 

wetgeving) Formeren werkgroep
cursus AVG

secretaris archivaris
Organiseren en bijhouden archief TV Blauwe 

Reiger in bestuurskamer

Tennis
Verantwoordelijke 

seniorentennis

Aanspreekpunt voor de huidige 

seniorenactiviteiten zoals het 

inventatietoernooi, mensday, jeugd inviteert 

senioren (in samenspraak met verantwoordelijke 

jeugdtennis) en nader te bepalen activiteiten.

VCL
Nieuwe 

verenigingscompetitieleiders

Een VCL regelt binnen een vereniging de 

competitie deelname en organisatie van de 

competitie. Daarnaast is de VCL  de 

eindverantwoordelijke voor een juiste en snelle 

verwerking van de competitie uitslagen. Tevens 

zorgt de VCL ervoor dat de competitiedag soepel 

verloopt en treedt op als er onenigheid op de 

baan is.

VCL Cursus Het is 

vereist om dit 

diploma te 

hebben.

Open toernooi Lid
Verschillende functies zoals planner, tafeldienst, 

sponsoring, thema

Open toernooi
Nieuwe 

Verenigingstoernooileiders

Eindverantwoordelijk voor het open toernooi. 

Voor dit seizoen (2018) is er een toernooileider 

maar voor de toekomst is het wenselijk dat 

meerdere leden dit diploma hebben.

VTL Cursus  

Redactie             

Secretaris

Redacteur 

(nieuwsflits/facebook) 

Redactionele stukken maken voor de site en 

facebook.

bestuur@blauwereiger.nl

Meer informatie  kun je vragen bij de betreffende bestuursleden

Overzicht openstaande functies en taken

Baanbeheer

Wij zijn op zoek naar mensen die een of meerdere taken zouden willen vervullen 

Heb je interesse meld je dan aan bij:

mailto:bestuur@blauwereiger.nl
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7. Contributie  
De contributie voor een winterlid is aangepast op € 58,00 in verband met afdracht 

bondscontributie voor de ledenpas. 

Voorstel is om de overige contributies ongewijzigd te laten in verband met behoud en werving 

nieuwe leden.  

 

 

8. Rondvraag en sluiting 
  

Contributie

Tarieven per 1 april 2020 alleen bij 

contributie nieuwe leden

hele jaar 1e jaar 50%

67+ 170,00€           85,00€             

senioren 200,00€           100,00€           

jeugd 7-11 50,00€             25,00€             

jeugd 12-16 60,00€             30,00€             

mini's 15,00€             

studenten 160,00€           80,00€             

Afwijkende contributies:

competitieleden (voor of najaarscompetitie) 58,00€             

winterleden (extern dus geen zomerlid) 58,00€             

seizoen loopt van 1 april t/m 31 maart

opzeggen voor 1 december

Er zal 1 maal per jaar gefactureerd en geïncasseerd worden (in maart)

Voor 1 april moet de contributie zijn voldaan, anders geen pasje

Opslag van € 7 voor: geen incasso en/of betaling in termijnen

niet tijdige betaling of mislukte incasso

Niet leden melden en betalen bij paviljoen de Blauwe Reiger

Introducee jeugd 4,00€             max 8x

Introducee senior 8,00€             max 8x

Baanhuur niet leden per uur 20,00€           
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Vacature: Ledenadministratie Blauwe Reiger  

Wij zoeken per direct iemand die de ledenadministratie 
wil verzorgen . 

De tennisvereniging De Blauwe Reiger zoekt een enthousiasteling die het leuk vind de 
administratie te verzorgen.   

Deze functie is niet direct een bestuursfunctie al heb je wel direct contact met de 
penningmeester en eventueel andere bestuursleden.   

Taken en werkzaamheden 

- Verzorgen dat de e-mails die binnen komen verwerkt en beantwoord worden. 
- Controleren of wijzigingen zijn in het ledenbestand (nieuwe leden, afmeldingen, 

wijzigingen  (bv. Adres wijziging ). 
- Checken of alle leden een correcte foto in het systeem hebben.  
- Verzorgen uitgifte nieuwe ledenpassen.  
- Eventueel verzorgen contributie inning leden in overleg met penningmeester 

We zoeken iemand die: 

- Het leuk vind de administratie te doen. 
- Toegankelijk en communicatief vaardig is 
- Begaan is met de tennisvereniging De Blauwe Reiger.  
- Accuraat en gedreven is. 
- Ongeveer 3 uur per week beschikbaar heeft.  
- Het leuk vind om in een team te werken 

We bieden: 

• De mogelijkheid om dankbaar werk voor de vereniging te doen.  
• werken in een enthousiast en betrokken vrijwilligersteam. 

 

Meer weten of interesse? 

Kijk op de website voor meer informatie. Voor vragen kun  je contact opnemen met de 
Penningmeester (Piet Verlaan) 06-37645392 

 

 


