
 

           Nieuwsbrief 24 november 2020 

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

 

1. Bericht van de voorzitter 

2. Grote Clubactie 

3. Lidmaatschap 2021 

4. Baan reserveren en coronamaatregelen   

5. De ClubApp 

6. Vrijwilligers gezocht onderhoud banen en groen op 2 en 3 december 

7. Winter challenge voor nieuwe leden 

 

 

1. Bericht van de voorzitter 

In deze nieuwsbrief tref je een aantal onderwerpen en vragen aan die op dit moment de aandacht 

hebben van het bestuur. Buiten deze onderwerpen zijn wij als bestuur dagelijks bezig om onze leden, 

het terrein en de kantine voor te bereiden op een hopelijk mooi voorjaar. 

 

Ik weet bijna zeker dat een ieder op haar of zijn manier in mindere of meerdere mate met covid-19 

te maken krijgt. Het is voorlopig een periode van onzekerheid. Maar omdat wij een club van 

positiviteit zijn, is het ook goed om een aantal pluspunten te benoemen: 

- de banen en het park liggen er prima bij, dankzij de vrijwilligers van Team Hennie die wekelijks in 

de weer zijn om alles er perfect uit te laten zien; 

- we hebben alerte vogelspotters die schade aan het elektriciteitsnet voorkomen hebben; 

- de tennislessen zijn in volle gang en naar wij horen tot grote tevredenheid; 

- een aantal vrijwilligers heeft zich gemeld om iets voor de club te doen; 

- er zijn genoeg ideeën om activiteiten te laten plaatsvinden wanneer dat weer kan; 

- het ledenaantal blijft op peil, mede door een actieve ledenadministratie en penningmeester. 

 

Onze ALV vindt in februari 2021 plaats. Wij hopen vele van jullie daar de hand te mogen schudden. 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid  en een mooie decembermaand. 

 

Namens het bestuur, 

Coy de Voest  

 

2. Grote Clubactie 

Koop loten voor de Grote Clubactie en help ons om € 1.000 op te halen voor jeugdactiviteiten 

tennis en clinics: https://lot.clubactie.nl/lot/tv-de-blauwe-reiger/408628. Je kunt nog tot en 

met 30 november loten kopen. Tot heden zijn er 77 loten verkocht aan 18 kopers. Fijn om te 

zien dat de Nederlandse bevolking het verenigingsleven zo massaal steunt. Juist nu! Maar we 

zijn er nog niet, dus mocht je dat nog niet gedaan hebben, koop dan nog snel loten!  

 

3. Lidmaatschap 2021 

Wil je je lidmaatschap voor 2021 opzeggen, zorg dan dat je dit vóór 1 december aangeeft bij de 

ledenadministratie: ledenadmin@blauwereiger.nl. Je krijgt altijd een bevestiging van je opzegging.  

https://lot.clubactie.nl/lot/tv-de-blauwe-reiger/408628
mailto:ledenadmin@blauwereiger.nl


Let op: Als je na 1 december opzegt, ben je volledig contributieplichtig voor het nieuwe seizoen. Zorg 

dus dat je op tijd opzegt! 

 

Blijf je ook in het nieuwe jaar lid, dan ontvang je in maart de nieuwe contributienota voor 2021.  

 

4. Baan reserveren en coronamaatregelen 

Als je wilt vrij spelen, is het reserveren via de ClubApp verplicht. Je kunt als lid maar één reservering 

maken. Dit betekent dat leden (online of op het afhangbord) pas opnieuw kunnen afhangen als de 

eerste reservering qua tijd verlopen is. Voorbeeld: als er afgehangen is van 19:00-19:45 uur, dan kan 

er pas vanaf 19:46 uur weer opnieuw afgehangen worden (als er banen beschikbaar zijn). 

 

Door baanonderhoud in november en door de banen voor de lessen, zijn er minder banen 

beschikbaar. Dit wordt in de ClubApp aangegeven. 

 

Mocht je nog geen gebruik maken van de Clubapp, vraag deze dan aan door een mail te sturen naar  

info@blauwereiger.nl. Je krijgt dan ook alle informatie en spelregels voor de app. 

  

Lees op de website het bericht van de KNLTB met een uitgebreide toelichting op de huidige 

maatregelen:  https://blauwereiger.nl/versoepeling-corona-maatregelen-vanaf-19-november/   

 

5. Vrijwilligers gezocht onderhoud banen en groen op 2 en 3 december  

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het baanonderhoud en onderhoud aan het 

groen op woensdag 2 en donderdag 3 december. Meld je aan bij Hennie Lodder en/of mail naar 

beheer@blauwereiger.nl. 

    
  

6. Winter challenge voor nieuwe leden 

Weet jij nog iemand die tennis eigenlijk wel eens wil proberen? En die in de wintermaanden graag fit 

wil blijven (of worden)? Geef diegene dan nu op voor wintertennis zodat hij/zij profiteert van een 

tijdelijk lidmaatschap tot maart 2021. Voor meer informatie: https://bit.ly/3nMpK2f.   

 

 

 

mailto:info@blauwereiger.nl
https://blauwereiger.nl/versoepeling-corona-maatregelen-vanaf-19-november/
mailto:beheer@blauwereiger.nl
https://bit.ly/3nMpK2f

