
 

           Nieuwsbrief 16 februari 2021 

 

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

 

1. Baanbeheer 

2. Start voorjaarscompetitie 

3. Zomerlessen 

4. ALV en goedkeuring jaarverslag 2020 

 

1. Baanbeheer 

Het is winter en we hebben met volle teugen genoten van het winterlandschap en bevroren sloten 

en plassen. Helaas is het weer voor onze gravelbanen minder prettig. Er liggen grote plassen van 

gesmolten sneeuw en de vorst zit diep in de banen. Zoals het er nu naar uitziet, kan er helaas de 

komende weken nog niet getennist worden. Voordat de vorst uit de banen is, moet het echt een 

week constant boven nul zijn (dus ook geen nachtvorst). De mensen van het baanonderhoud doen er 

alles aan om de banen na de winterperiode zo snel mogelijk in orde te maken. We hopen dat we in 

maart weer een balletje kunnen slaan.  

 

Ga dus nog niet tennissen zolang het stoplicht op rood staat! 

 

 

2. Start voorjaarscompetitie 

De KNLTB doet er alles aan om competitie spelen mogelijk te maken, uiteraard veilig en verantwoord 

binnen de geldende coronamaatregelen. Met de huidige lockdown en de onzekerheid over de 

situatie in april, kijkt de KNLTB naar verschillende scenario’s voor de start van de competitie. 

 

Vanwege de voorbereiding bij de KNLTB en bij verenigingen, is het streven om uiterlijk 1 maart een 

beslissing te nemen over de start van de competitie in april. Meer informatie vindt u op onze 

website.  

 

 

3. Zomerlessen 

Vanaf heden kunt u zich inschrijven bij Tennisschool Utrecht voor de tennislessen van komend 

zomerseizoen: https://tennisschoolutrecht.nl/inschrijven-tennisles/. 

 

De series van 20 lessen starten in de week van maandag 29 maart en lopen door tot de 

herfstvakantie. De tennislessen worden ook deze zomer gegeven door Lorena, Jay, Mischa en 

Wouter. 

 

Heeft u wensen t.a.v. partners en lestijden, schrijf dan tijdig in, zodat ze hier rekening mee kunnen 

houden. Geef ook zo ruim mogelijk een voorkeur op, zodat Tennisschool Utrecht voor zoveel 

mogelijk leden een indeling op maat kan maken.  

 

https://blauwereiger.nl/knltb-bekijkt-opties-voorjaarscompetitie-2021/
https://tennisschoolutrecht.nl/inschrijven-tennisles/


Voor de lopende wintertennislessen houdt Tennisschool Utrecht contact met de deelnemers over de 

mogelijkheden. 

 

 

4. ALV en goedkeuring jaarverslag 2020 
Zoals op 27 januari aan alle leden gemaild, handelen wij vanwege de coronamaatregelen de ALV en 

de goedkeuring van het jaarverslag 2020 schriftelijk af. De gebruikelijke jaarlijkse ALV in de kantine 

vervalt hiermee. 

 

Op onze mail zijn geen bezwaren binnengekomen over deze wijze van afhandeling. Op het 

jaarverslag hebben we 1 vraag ontvangen en 13 goedkeuringen. Hiermee is het jaarverslag conform 

de agenda vastgesteld en goedgekeurd en verleent u het bestuur décharge voor de jaarstukken en 

het gevoerde financiële beleid. 

 
 

Wij doen er alles aan om van 2021 een mooi tennisjaar te maken en hopen u heel snel weer op ons 

gezellige tennispark te mogen begroeten! 


