
 

           Nieuwsbrief 14 maart 2021 

 

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

 

1. Vrijwilligers gezocht 

2. Maak kennis met tennis → Clinics voor kinderen en volwassenen 

3. Ledenpassen en toegang park  

4. Voorjaarscompetitie uitgesteld en corona-update  

5. Inschrijven zomerlessen 

6. Dansschool Van Harten 

 

1. Vrijwilligers gezocht 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om de winddoeken op te hangen en het clubhuis van een nieuw 

laagje verf te voorzien. Opgeven kan via beheer@blauwereiger.nl.  

 

Maandag 22 maart om 9.30 uur starten we met het ophangen van de winddoeken en tal van andere 

klusjes. Voor het schilderwerk hopen wij dat er iemand opstaat die daar het voortouw in neemt.  

 

We hopen dat er veel en enthousiast gereageerd wordt, want te veel werk komt op te weinig 

vrijwilligers neer.  

 

 

2. Maak kennis met tennis 

Clinics voor kinderen en volwassenen 

Op zondag 21 maart organiseren wij voor alle kinderen van 4-17 jaar een open dag.  

Voor volwassenen hebben we vier mogelijkheden om een proefles te volgen: op 14, 17, 20 en 25 

maart.  Aanmelden kan via info@tennisschoolutrecht.nl. Deelname is gratis. Zie onderaan deze 

nieuwsbrief de flyers met alle informatie.  

Vanwege de corona-regels zijn de bezoekers/kijkers cq ouders van de leerlingen niet welkom op het 

park. Zij brengen de kinderen tot aan de poort. 

 

3. Ledenpassen en toegang park 

Ons huidige toegangssysteem is aan vervanging toe. Omdat de KNLTB gaat stoppen met het uitgeven 

van ledenpassen (magneetpassen), krijgt elk lid een aparte toegangspas. Het toegangssysteem wordt 

op 24 maart vernieuwd en vanaf dat moment werken de oude passen niet meer. Je krijgt zo mogelijk  

de nieuwe pas overhandigd als je op het park speelt. De overige passen worden opgestuurd. De 

poort is tijdelijk niet op slot. 

 

Vanwege de aanzienlijke kosten voor het nieuwe toegangssysteem en alle passen, vragen we een 

bijdrage van € 10,-- per pas. Deze kosten willen we met de contributie van 2022 in rekening brengen.  

De passen zijn geldig zo lang je lid bent en moeten bij einde lidmaatschap worden ingeleverd.  

Dit voorstel wordt in de eerstvolgende ALV ingebracht. 
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4. Voorjaarscompetitie uitgesteld en corona-update 

Met de verlenging van de lockdown en de onzekerheid over de situatie in april heeft de KNLTB 

besloten de start van de Voorjaarscompetitie 2021 voorlopig uit te stellen tot begin mei: 

https://blauwereiger.nl/voorjaarscompetitie-voorlopig-uitgesteld-naar-begin-mei/   

 

Het goede nieuws is dat we vanaf 16 maart allemaal weer mogen dubbelen!  

https://blauwereiger.nl/corona-update-dubbelen-en-trainen-met-4-personen-per-baan-mag-weer/ 

 

 

5. Inschrijven zomerlessen 

Inschrijven voor de zomerlessen kan nog! https://tennisschoolutrecht.nl/inschrijven-tennisles/. 

 

 

6. Dansschool van Harten 

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, hebben we sinds kort aan het eind van de middag en begin 

van de avond een dansschool te gast bij de tennismuur. Dansschool Van Harten oefent bij ons, omdat 

zij nog niet in de zaal mogen oefenen.  

 

Vanwege de corona-regels zijn de ouders van de dansleerlingen niet welkom op het park. Zij brengen 

de kinderen tot aan de poort. 
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