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Beste Blauwe Reigers, 
 
Het is zover, het is alweer de laatste dag van de maand! Hierbij dan ook de nieuwsbrief 
‘Juni’ aangeboden vanuit uw tennisvereniging. Gebaseerd op de nieuwe lay-out en bomvol 
met nieuwe informatie. Hartelijk dank voor de reacties op de vorige nieuwsbrief, fijn te 
vernemen dat deze nieuwe uiting goed is bevallen. In deze nieuwsbrief stellen wij u graag op 
de hoogte van de vorderingen op onze vereniging, tonen wij aan waarmee het bestuur zich 
momenteel bezig houdt én stellen wij weer een nieuwe commissie aan u voor.  
 
Veel leesplezier! 
  
 
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 u 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. 
 
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. Zo 
maken we de vereniging interessant voor zowel de bestaande als ook nieuwe leden. Vanaf 
heden heeft tennis vereniging de Blauwe Reiger ook een nieuwe commissie erbij, te weten: 
commissie ‘Werving en behoud´. 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 
‘Activiteiten’. Deze commissie is er dit jaar nieuw bijgekomen en 
telt maar liefst 5 enthousiaste leden! 

Dit jaar is de activiteitencommissie in het leven geroepen door 
het nieuwe bestuur. Zoals de naam het al doet vermoeden, gaat 
deze commissie zich vooral bezig houden met leuke activiteiten bij de vereniging. Op dit 
moment zijn zij een jaarplan aan het opstellen welke geldt vanaf heden t/m 2023. Zodra 
deze gereed is, zal deze vervolgens gepubliceerd worden op de website met een 
aankondiging. 

De activiteitencommissie heeft aangegeven graag input en/of leuke ideeën te ontvangen 
vanuit de vereniging zelf. Dit kunnen zaken zijn zoals; zaken die je mist, zaken die je graag 
anders ziet of gewoonweg nieuwe frisse opties die je wilt bespreken! 

De commissie heeft hiervoor een mailadres opengesteld, te weten: 

Mail: Activiteiten@blauwereiger.nl  

Namens de vrijwilligers van de commissie ´Activiteiten´: 

Marjolijn Nieuwkoop - Silviya Zarkova - Suzan Posthuma - Lynette Masmeijer - Erika Witte 

https://blauwereiger.nl/kalender/
mailto:Activiteiten@blauwereiger.nl


 

Bedankt! 

 
 
 
 
 
 
             3.   Ouder en Kind Toernooi 
 
Afgelopen zondag 26 juni, heeft Tennisschool Utrecht 
weer gezorgd voor een geweldig toernooi voor de jeugd. 
Maar liefst 22 kinderen hebben samen met één ouder, 
kennis of familielid een aantal dubbelwedstrijden gespeeld. 
Deze dag waren er enkel winnaars en werd er aan het eind 
van het toernooi nog een heerlijk ijsje gegeten om de 
warmte te trotseren! Aan alle deelnemers deze dag, dank jullie wel! 
 
Met sportieve groet, tennisschool Utrecht 
 

 
 
 
             4. Vertrouwenspersonen 
 
Tennisvereniging De Blauwe Reiger wil een veilige vereniging zijn, 
waar iedereen met plezier bezig is met tennissen. De vereniging 
wil alles op alles zetten om zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele 
intimidatie te voorkomen. Om deze reden zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld als 
centrale aanspreekpunten voor ieder lid van de club. Bij de vertrouwenspersonen kun je 
terecht met vragen die je niet makkelijk stelt over een ongewenst situatie of waarvan je 
bang bent dat daarop niet serieus wordt geregeerd.  
 
Van de gesprekken die tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand 
op de hoogte gesteld zonder dat jij daar a. toestemming voor hebt gegeven en b. van op de 
hoogte bent. De vertrouwenspersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteren de vertrouwenspersonen aan het bestuur 
óf er meldingen zijn geweest, van welk aard deze meldingen waren en hoe de voortgang en 
afsluiting hebben plaatsgevonden.  
De vertrouwenspersonen binnen De Blauwe Reiger: • Erika Witte • Heleen Heidinga Je 
kunt contact met hen opnemen via vertrouwenspersoon@blauwereiger.nl. NB.  
 
Wil je liever iemand van buiten de club spreken, neem dan contact op met het Centrum 
Veilige Sport van NOC*NSF, bereikbaar op 0900-202 55 90 

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

https://blauwereiger.nl/vertrouwenspersonen/


 

 

 

 

 

 

           5.      Tennisschool Utrecht 

Dit jaar wordt er ook weer een Tennis Fun Kamp 
georganiseerd. Net als voorgaande jaren wordt dit 
georganiseerd door Wouter, Mischa en Lorena! 
Aanmelden kan nog steeds, 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.        Open Toernooi in aantocht! 
 
Het zal u niet ontgaan zijn, maar de vereniging is al gestart 
met de transformatie naar een Caribbean-style! Nog een 
paar dagen en het toernooi gaat van start. Wij zijn verheugd 
u te melden dat het aantal aanmeldingen dit jaar fantastisch 
zijn. Door de inzet van de open toernooi commissie, is er 
veel werk verzet en heeft dit geleidt tot maar liefst  
289 aanmeldingen voor deelname! 
 
De vereniging heeft er ongelofelijk veel zin in en kan niet 
wachten om iedereen te verwelkomen tijdens dit leuke 
event.  
 
Weet je niet meer precies wat, hoe of wanneer? , check dan 
de onderstaande link: 
 
[..klik hier om verder te lezen..] 
 
 

https://blauwereiger.nl/tennis-fun-kamp/
https://blauwereiger.nl/tennis-fun-kamp/
https://blauwereiger.nl/caribbean-open-tennis-toernooi-bij-tv-de-blauwe-reiger/
https://blauwereiger.nl/caribbean-open-tennis-toernooi-bij-tv-de-blauwe-reiger/


 

 
 
 
 
 
 
 
               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? 
 
 
 
           8.       Padel en voortgang 
 
Het nieuwe bestuur heeft zich achter de schermen bezig gehouden met voornamelijk 
organisatorische zaken maar zeer zeker ook met het onderzoek naar o.a. padel. Het bestuur 
heeft een werkgroep samengesteld, waarin een aantal leden (gevarieerd oud- en nieuwe 
leden) zich samen met hen laten informeren over de mogelijkheden voor padel. Dit houdt in 
dat er externe partijen, leveranciers en onderzoeken zijn uitgevoerd. Inmiddels is deze 
werkgroep hard aan de slag gegaan met het businessplan. Een plan dat noodzakelijk is om 
erachter te komen welke mogelijkheden er ontstaan voor de exploitatie van padel op de 
vereniging en wat dit zal kunnen betekenen voor de leden en cultuur. 
 
Het bestuur heeft dit businessplan inmiddels ontvangen en is hiermee verder gegaan om de 
aansluiting bij gemeente en noodzakelijke instanties verder te onderzoeken. 
Om ervoor te zorgen dat de plannen door de gemeente Stichtse Vecht niet direct afgekeurd 
kunnen worden, is het uitvoeren van een akoestisch onderzoek, één van de eisen die 
hiervoor gesteld worden en van belang zal zijn in de verdere ontwikkeling hiervan. 
Het bestuur heeft inmiddels akkoord gegeven op 25-06-2022 om dit onderzoek te starten. 
Naar verwachting zal dit onderzoek en de daarbij verdere analyse opgeleverd worden 
binnen 4-5 weken.  
Vanuit de KNLTB vindt er tweemaandelijks een online (voortgangs-) overleg plaats, waarbij 
een financieel adviseur en tevens expert op het implementeren van padel op verenigingen, 
het bestuur meeneemt in de stappen die genomen moeten worden.   
 
Tot slot, 
Zoals aangegeven en reeds bij u bekend, zal een uiteindelijk plan en goedkeuring door de 
leden (lees: door u) verzocht moeten worden tijdens een ALV. Zodra de exploitatieplannen 
en alle onderdelen hiervoor beschikbaar zijn, ontvangt u hierover verder bericht. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
           9.       Multiclub-competitie en clubkampioenschappen 2022 
 
Vanaf 20 juni jl. zijn wij samen met de KNLTB een nieuw 
wedstrijdaanbod gaan bieden:  zogeheten: Multiclub-competitie. 

Deze vriendschappelijke competitie (niet voor KNLTB-rating) organiseert online, 
wedstrijden die 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 nog opgeven voor de ronde 13 juni t/m 28 
augustus. Doe je mee? 

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

Wist je dat je vanaf vandaag je alvast kan opgeven voor de clubkampioenschappen? Deze 
starten op zondag 28 augustus t/m zondag 4 september. Waarbij de traditionele BBQ op 3 
september gepland zal worden. Meer informatie volgt op de website 

Hierbij alvast de link voor opgeven van deelname:  [klik hier] 

 

 
Hartelijk dank voor het lezen van deze nieuwsbrief.  
  
De zomer staat voor de deur en dat houdt in dat veel van ons daadwerkelijk er even 
tussenuit gaan om hier heerlijk van te genieten. Wij wensen dan ook iedereen een hele fijne 
vakantie toe en hopen op een veilige en gezonde terugkeer van iedereen! 
 
Blijf gezond, let op elkaar en vooral geniet ervan!  
 
Het bestuur van de Blauwe Reiger! 
 

 
 
 

 
 

[bericht vanuit de gemeente Stichtse Vecht, zie volgende pagina] 

https://blauwereiger.nl/multiclub-competitie
https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=0E913448-9DC0-4CA2-A856-3571E376F87E


 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur werd verzocht vanuit de gemeente Stichtse Vecht, om de leden te  
informeren over het volgende: 
 
Op 28 Augustus 2022 zal voor de derde keer Swim to Fight Cancer in onze gemeente 
plaatsvinden. Swim to Fight Cancer is een recreatief zwemevent in de Vecht (Breukelen) 
waarbij deelnemers zoveel mogelijk donaties ophalen voor Fight cancer, een stichting die 
fondsen werft voor wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie via KWF 
Kankerbestrijding. Zowel volwassenen als kinderen (10-15) kunnen zwemmen, 
respectievelijk 2 km en 500 meter. Tijdens de vorige twee edities is er bijna 1 Mln. Euro 
opgehaald voor onderzoek naar kanker. Heel belangrijk want nog steeds krijgt 1 op de 3 
mensen met deze ziekte te maken. 
 
Zie hier een indruk van het evenement 
https://www.youtube.com/watch?v=FOLSECugxBk  
 

En meezwemmen heeft natuurlijk nog meer voordelen. Het is een goede manier om fit de 
zomer door te komen en een leuke manier om aan teambuilding te doen. 

Zwem mee, alleen of met een team op zondag 28 Augustus 2022 en help, zodat kanker in 
de toekomst geen dodelijke ziekte meer is. Schrijf je nu in op 
www.swimtofightcancer.nl/stichtsevecht 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FOLSECugxBk
http://www.swimtofightcancer.nl/stichtsevecht

