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1. Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag
5 maart vanaf 20.00 uur in de kantine van TV de Blauwe Reiger.
De belangrijkste agendapunten voor deze ALV zijn:
- Verkiezing bestuur
- Financiële jaarrekening 2019
- Begroting 2020
De volledige agenda met onderliggende stukken zijn beschikbaar via bijgevoegde PDF.
Voor meer info: Bestuur: bestuur@blauwereiger.nl.

2. Voorjaarscompetitie
De teams voor de voorjaarscompetitie 2020 zijn bekend. Op de website vind je het overzicht met alle
teams per competitiedag en de bijbehorende speeldata.
De captainsavond is op dinsdag 24 maart vanaf 19.30 uur in de kantine. Op deze datum kunnen de
teamcaptains de ballen en wedstrijdformulieren ophalen.
De jeugd neemt deel in de voorjaarscompetitie met één rood competitieteam, twee oranje en twee
groene teams. De jeugdcompetitieteams worden via de trainers en/of de competitieleider, Gilbert
Verwey, voorzien van alle benodigde informatie.
Voor meer informatie over de competitie: Elly Vianen, vcl@blauwereiger.nl.

3. Zomeravondcompetitie
Vind je het wel leuk om competitie te spelen, maar heb je in het weekend geen zin of tijd? En ben je
speelsterkte 8 of 9? Schrijf je dan in voor de Zomeravondcompetitie!
Deze competitie wordt gespeeld op de woensdagavonden in mei en juni, steeds vanaf 19.00 uur. Je
speelt als team per avond vier dubbelpartijen. Meedoen kan in een heren-, dames- of mixteam.

Je mag je ook voor deze competitie inschrijven als je al in de reguliere voorjaarscompetitie speelt.
Schrijf je in als team of geef je individueel op, via vlc@blauwereiger.nl.

4. Tennisclinic voor de jeugd
Op zondag 22 maart van 10.00 – 12.00 uur organiseren we samen met tennisschool CTO een
tennisclinic voor de jeugd. Hoe leuk is dat…!
Naast de eigen jeugdleden, zijn ook alle vriendjes en vriendinnetjes (van school ,buren, familie, ….)
van harte welkom. Dus breng gezellig iemand mee! Wij zorgen voor (extra) rackets om mee te
spelen.

5. Ouder-Kindtoernooi
Op zondag 22 maart blijft het gezellig! Naast de clinic, organiseren we namelijk ook het OuderKindtoernooi: een gezellig dubbeltoernooi voor jong en oud! Kinderen t/m 16 jaar nodigen een
volwassene (ouder dan 17 jaar) uit om samen een team te vormen. Samen spelen zij gezellige
wedstrijdjes. Het aantal wedstrijdjes hangt af van de inschrijvingen.
Er wordt gespeeld van 11.00 uur tot 15.00 uur. De dames van Paviljoen de Blauwe Reiger zorgen
voor wat lekkers te eten en te drinken tussendoor.
Het gaat niet om winnen, maar om gezellig meedoen!”
Inschrijfgeld is € 5,- per team. Dit toernooi is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor niet-leden.
Stuur vóór 15 maart een mailtje naar ouder-kind@blauwereiger.nl. Vermeld daarin duidelijk de
leeftijden en eventuele speelsterkte. Geef je snel op, want VOL=VOL!

6. Tennislessen
Binnenkort start de inschrijving voor de zomerlessen. Meer informatie over de tennislessen vind je
op de website: https://blauwereiger.nl/tennislessen/
Voor jeugdleden is er, in overleg, altijd plaats bij de trainingen. Wil je meedoen aan de instuif op
maandagmiddag? Neem dan contact op met jeugdtrainster Lorena (06-28651694) en kom gezellig
tennissen.

7. Actie “Maak kennis met tennis!”
Vanwege het grote succes van de vorige actie “Maak kennis met tennis”, organiseren we deze actie
nogmaals.
Voor het geringe bedrag van € 20 kunnen niet-leden in groepsverband twee proeflessen volgen bij
onze trainers. Deze lessen zijn voor senioren op zondag 8 en 15 maart, van 11.00 – 12.00 uur. Voor
de jeugd van 4-12 jaar worden deze lessen gepland in week 11 en 12 (9-20 maart), op een nader te
bepalen dag en tijd.

Ken je mensen die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met tennis en/of De Blauwe
Reiger? Zij kunnen een email sturen naar tennis@blauwereiger.nl onder vermelding van hun naam,
adres, telefoonnummer en tenniservaring.

8. Clubkleding
Net als vorig jaar, kan er weer ‘Blauwe Reiger clubkleding’ besteld worden, van het merk Adidas. Als
bijlage het nieuwe bestelformulier.
Stuur het volledig ingevulde formulier naar secretaris@blauwereiger.nl of lever deze in aan de bar of
in de brievenbus in de hal.
Levertijden worden bepaald op basis van het aantal bestellingen. Na het plaatsen van je bestelling,
word je geïnformeerd over de verwachte levertijd. Er is ook een beperkte hoeveelheid kleding uit
voorraad beschikbaar.
Voor meer info: Piet Verlaan of Diana van Denderen, of mail naar secretaris@blauwereiger.nl.

9. De Clubapp
Voor zowel i-Phone als Android is de clubapp beschikbaar. In deze app vind je o.a. de KNLTB-app, de
ledenlijst, het laatste nieuws en de verenigingsagenda. Inmiddels maken al 118 leden gebruik van
deze app.
Onlangs is de uitnodiging om de clubapp te downloaden, opnieuw verstuurd. Mocht je deze
uitnodiging niet hebben gekregen, laat het ons dan weten.
Als je de clubapp gaat gebruiken, zijn op de ledenlijst behalve je naam ook je adres, telefoonnummer,
e-mail, foto en leeftijd zichtbaar. Als je dat niet wilt, stuur dan vooraf een mail aan
info@blauwereiger.nl, met welke gegevens je afgeschermd wilt hebben. Voor de clubleden die geen
gebruik maken van de app, zijn alle gegevens afgeschermd.
Voor meer info: ledenadmin@blauwereiger.nl.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur TV De Blauwe Reiger

Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief, neem contact op met de Redactie (Astrid
Mulders): redactie@blauwereiger.nl.

