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Beste Blauwe Reigers, 
 
Het is alweer zover, de nieuwsbrief Mei wordt u weer verzonden vanuit uw 
tennisvereniging. Ditmaal volledig gestoken in een nieuwe lay-out en bomvol met leuke 
weetjes en informatie. Vanaf heden zal het bestuur van uw vereniging, u maandelijks, op de 
laatste dag van de maand, voorzien van de actuele ontwikkelingen op het gebied van o.a. : 
‘Activiteiten, ‘de Tennisschool´, ´voortgang initiatieven, ‘nieuws uit de regio’ maar bovenal willen 
wij u hiermee een kijkje geven in de ‘keuken’ van onze tennisvereniging.  
  
 
 
Wilt u meer informatie over een specifiek onderwerp vanuit deze nieuwsbrief? Bezoek dan 
de website van TV de Blauwe Reiger. Door te ‘klikken’ op [..klik hier om verder te lezen..]  
wordt u automatisch geleidt naar de website. Deze zal maandelijks worden aangevuld met 
aanvullende informatie over de onderdelen die u hier kunt lezen. 
Wij hopen dat we middels deze nieuwsbrief u verder kunnen informeren over de 
onderwerpen die voor u van belang zijn. 
Mocht u alsnog vragen hebben, schroom dan niet om ons te contacten via de mail, of nog 
beter.. Wij verwelkomen u graag op de vereniging en bespreken het dan samen. 
 
Veel leesplezier! 
 
Een sportieve groet vanuit het bestuur Tennis Vereniging de Blauwe Reiger 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Activiteiten kalender 
 

Het jaar 2022 is in volle gang en al vele initiatieven zijn bedacht om te organiseren. Zoals u 
dat inmiddels gewend bent, worden veel van deze initiatieven opgezet door de specifieke 
commissies. Vanaf heden heeft TV de Blauwe Reiger een nieuwe commissie erbij, te weten: 
commissie ‘activiteiten’. Zij stellen zichzelf graag voor in de volgende nieuwsbrief. 
Op de website van de vereniging is de actuele activiteitenkalender aangepast en aangevuld 
met de activiteiten voor dit jaar 2022.  [..klik hier om verder te lezen..] 
 
 

2. Commissie aan het woord  
 

In deze nieuwsbrief geven we graag het woord aan de 
commissie ‘Baanbeheer’. Het is al een tijdje mooi 
weer en er is tot op heden weinig regen gevallen. Dat 
houdt in dat de banen in topconditie moeten liggen. 
Leuk om te zien dat er veel mensen weer lekker een 
potje tennissen. 

Met betrekking tot het baanonderhoud willen we jullie aandacht vragen voor de volgende 
punten. Bij juiste opvolging van deze punten, voorkomen we een hoop ergernis: 

- altijd de baan slepen, vergeet ook de randen van de baan niet; 

- de baan sproeien als baan droog is; 

- de waterslang niet op de sproeikoppen leggen maar op de betreffende houder; 

- vuil in de prullenbak stoppen; 

- oude ballen en plastic statiegeldflessen mogen in de bakken in de hal; 

- materiaal, bijvoorbeeld enkelspelpaaltjes en lijnborstel op de plek terugzetten waar je deze 
vandaan hebt gehaald. 

 

Namens de vrijwilligers van de commissie baanonderhoud 

https://blauwereiger.nl/kalender/


 

Bedankt! 

 
 
 
 
 
 
             3.   Open Toernooi 
 
Na 2 jaar afwezigheid, is het eindelijk weer zover: het 
Blauwe Reiger Open is weer terug! Net als voorgaande 
jaren wordt het toernooi in week 27 georganiseerd van 2 
tot en met 10 juli. Dit jaar is het thema Caribbean dus de 
commissie verwacht dat iedereen heel zomers op het park 
verschijnt. Daarnaast zal Baan 11 voor heerlijke tropische 
versnaperingen zorgen. Doe je mee?   
 
[..klik hier om verder te lezen..]   
 
 
 
              4.   Nieuws van Baan 11 
 

We zijn alweer over de helft van de voorjaarscompetitie. Een 
drukke, maar hele gezellige periode voor ons. En op het eerste 
weekend na zit het weer ook goed mee. 

We willen jullie er via deze nieuwsbrief op attent maken dat er op 
de bar een ideeënbus staat. Dus heb je een goed idee, kom ermee! Dat kan over alles gaan, 
dus niet alleen de club, of de bar. Elk idee is welkom. 

We hebben als Baan 11 sinds kort een watts app groep aangemaakt. In deze groep kunnen 
wij als pachters jullie als leden op de hoogte houden van ons werk, onze acties, of andere 
zaken die van belang zijn. Wil je je daarvoor aanmelden? Klik dan op de link hieronder. Het 
is een groep waarbij alleen de beheerders berichten kunnen plaatsen. Er kan niet op 
gereageerd worden. 

https://chat.whatsapp.com/E8tLJfVYVKnAjxKBDwBFoa 

 

Groetjes Tenniscafé Baan 11 

Cindy en Marloes 

https://blauwereiger.nl/open-toernooi/
https://chat.whatsapp.com/E8tLJfVYVKnAjxKBDwBFoa


 

 

 

 

 

 

           5.      Tennisschool Utrecht 

In juni zullen er opnieuw een aantal toernooien worden 
georganiseerd, namelijk het Lessers-toernooi op zaterdag 
18 juni en het ouder-kind toernooi op zondag 26 juni. Over 
beide toernooien volgt binnenkort meer informatie. 

Daarnaast zal er dit jaar ook weer een Tennis Fun Kamp 
worden georganiseerd. Net als voorgaande jaren wordt dit 
georganiseerd door Wouter, Mischa en Lorena! 
Aanmelden kan nu al, dus heb jij zin in een gave week vol 
met tennisplezier met je vriendjes? Meld je dan nu aan. 
Het Tennis Fun Kamp zal plaatsvinden van 17 t/m 19 
augustus en kost €125,00 p/kind 

[..klik hier om verder te lezen..]   
 
 
            6.        Regels op het park 
 
Helaas ontvangen wij meermaals klachten per week, waarin wordt aangegeven dat o.a. de 
banen niet volgens de afspraken worden achtergelaten. Zoals de commissie baanbeheer al 
reeds heeft beschreven, zijn er een aantal regels die men dient op te volgen. Onnodig te 
vermelden dat het bestuur hier actief op gaat controleren en hier eventuele sancties aan 
gaat verbinden. Immers is het voor iedereen een kleine moeite, maar een groot gebaar als 
het wel op de juiste wijze wordt opgevolgd. 
Laten we ervoor zorgen dat de tennisbaan en-of de horecaruimte netjes wordt 
achtergelaten. Tot slot, Houdt u er rekening mee dat bij het verlaten van de 
tennisvereniging, u zich bevind in het openbare deel van het park. Aan dit park staan 
woningen die mogelijk hinder ondervinden van u wanneer u luidruchtig langsloopt. 
 
              7.        Vrijwilligers gezocht 
 
Ook dit jaar zijn er veel werkzaamheden te bedenken om ervoor te zorgen dat uw 
vereniging op alle fronten goed functioneert. De vereniging draait op de vrijwilligers die 
allen een steentje bijdragen aan het succes ervan. Om ervoor te zorgen dat de vereniging 
toekomstbestendig blijft, zullen wij nieuwe vrijwilligers hard nodig hebben, Iedere commissie 
zoekt assistentie in de vorm van tijdelijk of structureel. Zou jij wat willen betekenen? 

https://blauwereiger.nl/tennis-fun-kamp/
https://blauwereiger.nl/tennis-fun-kamp/


 

 
 
 
 
 
 
 
           8.       Commissie structuur 
 
Het nieuwe bestuur heeft zich achter de schermen bezig gehouden met o.a. organisatorische 
aanpassingen. Wellicht dat u het e.e.a. heeft vernomen. Graag informeren zij u hierover 
verder. Op de website treft u de nieuwe commissiestructuur aan. Hierin een toevoeging van 
nieuwe commissies die in de toekomst zichzelf zullen gaan voorstellen.     
[..klik hier om verder te lezen..]   
 
 
           9.       Multiclub-competitie 
 
We starten in juni samen met de KNLTB een nieuw wedstrijdaanbod:  

Dit is een vriendschappelijke competitie (niet voor KNLTB-rating) waarin je tegen spelers 
van zowel de Blauwe Reiger als spelers van verenigingen uit de buurt speelt, namelijk LTC 
Maarssen-Broeck, LTV Breukelen, TV Nigtevecht en LTC Loenen. 

Je speelt tegen spelers van je eigen niveau, op tijden die je zelf bepaalt! Je kunt mee doen in 
de enkel, dubbel, of allebei. Iedereen kan dus meedoen, ongeacht je speelsterkte of 
wedstrijdervaring. 

Je kunt je nu opgeven voor de ronde 13 juni t/m 28 augustus. Doe je mee? 
 
Hoe het werkt: 
[..klik hier om verder te lezen..]   
 

Laatst binnengekomen bericht!! 

De najaarscompetitie staat weer voor de deur. De afgelopen twee jaar 
is als gevolg van het coronavirus de Voorjaarscompetitie in het najaar 
gespeeld. Dit jaar 2022 wordt er weer een “normale”  
najaarscompetitie gespeeld. Dat betekent dat er niet om 
promotie/degradatie wordt gespeeld en de competitie wordt ingedeeld op basis van 
teamgemiddelde en niet op basis van teamrechten. Uiterlijke inschrijfdatum is zondag 12 
juni!  Wees er snel bij, want voor je het weet ben je te laat. Schrijf je in via het formulier: 

[..klik hier om verder te lezen..]  

https://blauwereiger.nl/commissies/
https://blauwereiger.nl/commissies/
https://blauwereiger.nl/multiclub-competitie
https://blauwereiger.nl/najaarscompetitie-2022/


 

 

 

 

 

Nawoord vanuit het bestuur: 

Het jaar 2022 is in volle gang en we zien dat initiatieven zich langzaamaan ontplooien.  

Wij zijn verheugd om te zien dat het aantal leden van onze vereniging structureel aan het 
stijgen is. Een geruststellend idee wat ons tevens laat zien dat toekomstplannen onderzocht 
en mogelijk blijken. Om u verder te informeren over de stand van zaken omtrent de 
toekomstplanen, delen wij u dit graag al mondeling toe op de vereniging of tijdens 
evenementen waarbij het bestuur (deels) altijd aanwezig zijn.  

Een korte greep uit de toekomstplannen waarmee het bestuur en werkgroepen bezig zijn: 

✓ Padel (werkgroep gestart voor onderzoek op exploitatiemogelijkheden) 
✓ Beleidsplan 2022-2025 (werkgroep afgerond voor onderzoek en in afrondende fase) 
✓ Investeringsplan vereniging (onderzoek gestart en prioriteiten worden vastgesteld) 
✓ Opfrissen van de accommodatie (onderdeel in het investeringsplan) 
✓ Kleedkamers en sanitaire ruimtes (onderdeel in het investeringsplan) 
✓ Aanpassing website en implementatie APP functionaliteiten (onderzoeksfase) 
✓ Optimalisatie verbinding buurtbewoners vereniging 

 

Mochten er vragen ontstaan over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan vernemen wij deze 
graag. U kunt uw vragen ook per mail aan het gehele bestuur richten. Wij zijn te bereiken 
via: bestuur@blauwereiger.nl  

 

Hartelijk dank voor het lezen en wij zien u graag op onze vereniging! 

Namens het bestuur van Tennisvereniging de Blauwe Reiger: 

Christian Groeneweg Voorzitter duovoorzitter@blauwereiger.nl 

Eduard Rijken Rapp Voorzitter duovoorzitter@blauwereiger.nl 

Stefan Verweij 
Penningmeester 
Financieel beleid en administratie penningmeester@blauwereiger.nl 

Conrad Schreuders Secretaris secretaris@blauwereiger.nl  

Gilbert Verweij Bestuurslid Tennis tennis@blauwereiger.nl 
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