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Beste Blauwe Reigers, 
 
Het is zover, het is alweer de laatste dag van de maand! Hierbij dan ook de nieuwsbrief 
‘Juli´ aangeboden vanuit uw tennisvereniging. Deze maand weer bomvol met nieuwe 
informatie. 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 
 

We zijn inmiddels een halfjaar verder in het jaar 2022 en al veel initiatieven zijn reeds 
georganiseerd en er volgen nog velen. Zo maken we samen 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 van de maand augustus 2023. 
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 
nieuwe ‘Sponsorcommissie’. Deze commissie is er dit jaar 
nieuw bijgekomen en wordt momenteel door Eduard 
Rijken Rapp en Christian Groeneweg ingevuld ! 

Deze commissie is hard nodig en is in het leven geroepen door het nieuwe bestuur. Zoals de 
naam het al doet vermoeden, gaat deze commissie zich vooral bezig houden met (nieuwe) 
sponsoren die het mede mogelijk maken om initiatieven deels te bekostigen. Essentieel 
onderdeel van deze commissie, is het achterhalen van nieuwe sponsorships, het 
onderhouden van bestaande en onderzoeken welke mogelijkheden er bij “oud” sponsoren 
nog te vinden zijn. De aandacht gaat momenteel ook uit naar de zoektocht om een 
hoofdsponsor aan te trekken, waarbij o.a. ook ons ‘Centre Court’ vernoemd gaat worden in 
combinatie met een aantal andere sponsorinitiatieven. De commissie wenst graag te 
achterhalen, of er mogelijkheden kunnen ontstaan vanuit de leden. Wellicht dat er bedrijven 
zijn, die het leuk vinden om onze tennisvereniging te helpen en zodoende ook lokaal meer 
onder de aandacht gebracht te worden. 

Ken jij een bedrijf, of werk jij bij een organisatie dat sponsormogelijkheden heeft? Laat het 
ons vooral weten. Met de mooie ideeën die we met onze vereniging momenteel hebben, is 
nu het moment om aan te haken als sponsor.  

Laat je ideeën weten en neem contact op met: bestuur@blauwereiger.nl  

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


 

Bedankt! 

 
 
 
 
 
 
             3.   Open Toernooi succesvol 
 
Tennisvereniging de Blauwe Reiger heeft dit 
jaar een enorm succesvol open toernooi 
gehad. De afgelopen maand hebben we 
kunnen genieten van de goede 
voorbereidingen vanuit de toernooicommissie 
 
De combinatie van het mooie weer, de 
toegepaste aankleding op en rond het park én 
de vele bezoekers met deelnemers aan het 
toernooi, hebben het toernooi tot een groot succes gemaakt. Maar liefst 275 deelnemers zijn 
aanwezig geweest en konden daarbij ook op perfect onderhouden tennisbanen spelen.  
 
Wij danken dan ook de commissie Baanonderhoud en nogmaals de toernooicommissie in 
het bijzonder, voor de voorbereidingen in de late uurtjes, de aanwezigheid op alle dagen en 
de inzet om alle dagen tot een succes te maken. 
‘Zonder jullie was het niet gelukt’!!  
 
Enorm bedankt namens alle leden!! 
 
 
 
 

             4. Zomer in Maarssen 
  

De zomer is in volle gang en dat heeft invloed op de aanwezigheid van veel van onze 
vrijwilligers en leden. Houdt o.a. rekening met een lagere opkomst van de tennisleden 
tijdens de toss en de aangepaste openingstijden van Baan 11. Geniet vooral van het weer en 
maak er een sportief en vooral gezonde zomer van. 

 

Wij hopen u graag weer te zien na de zomerperiode. 

 

 



 

 

 

 

 

 

           5.      Tennis Fun Kamp  

Dit jaar wordt er 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 

Inmiddels lopen de aanmeldingen binnen en hebben we 
het aantal deelnemers van vorig jaar al behaald. Geef je 
snel op, want vol=vol  

[..klik hier om verder te lezen..]   
 
 
 
            6.        Vrijwilligers gezocht 
 
Ook dit jaar zijn er veel werkzaamheden te bedenken om ervoor te zorgen dat uw 
vereniging op alle fronten goed kan functioneren. 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? 
 
Deze oproep heeft een aantal leden inmiddels al aangespoord tot aanmelding. Doordat we 
dit jaar gegroeid zijn met een aantal nieuwe commissies erbij, zijn we nog steeds hard op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
 
Kan jij jouw hulp voor een korte periode, tijdelijke periode of eenmalig aanbieden? Ook dat 
kan en is ook zeer gewenst. Neem contact op met het bestuur en we gaan graag op zoek 
naar een invulling wat voor jou goed past.  
 
Alvast bedankt! 
 
 
 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
   7.        Kids evenementen 

Op zondag 11 september (rood/oranje/groen) en 18 september 
(geel) start de najaarscompetitie 2022. Dit jaar doen een record 
aantal van 10 (!!) jeugdteams mee van de Blauwe Reiger. Hier 
zijn we als club erg trots op. Om je optimaal voor te bereiden 
op de start hiervan is het handig de volgende 2 
data/evenementen alvast te noteren in de agenda: 

 

• Captainsdag en instructie najaarscompetitie jeugdteams 

Medio september. Voorzitter ‘Tennis-zaken’ zal dan aanwezig zijn, om vragen te 
beantwoorden, spelregels te delen en o.a. tennisballen alvast te overhandigen aan de teams. 

  

• Competitietraining jeugd gratis! 

Alle kinderen die meedoen met de najaarscompetitie 2022 mogen op zaterdag 10 september 
van 10.00-11.30 gratis deelnemen aan de competitie training. De trainers van Tennisschool 
Utrecht zullen deze ochtend zorgen dat je optimaal van start kunt gaan met de competitie. 
Inschrijven via mail; info@tennisschoolutrecht.nl. Niet vergeten! 

 

• Clubkampioenschappen jeugd 

Van zondag 28 augustus t/m zondag 4 september vinden de clubkampioenschappen plaats. 
Wedstrijdjes spelen/gezelligheid/oefenen/clubgenoten leren kennen. Ook alle jeugdspelers 
kunnen hiervoor inschrijven. 

 

• De Blauwe Reiger Jeugddag 28 augustus 

Tennisclinic voor de jeugd vanaf 10:00uur verzorgd door Tennisschool Utrecht 

 
[Check de website voor meer informatie!] 

mailto:info@tennisschoolutrecht.nl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
           8.       De Blauwe Reiger Jeugddag 
 
Nieuw dit jaar is het initiatief ‘Jeugddag’. 
 
Check de website voor meer informatie over 
deze leuke dag. 
 
Vaste datum: 28 augustus, welke volledig in 
het teken staat van de jeugd. 
 
Agenda: 

- 10:00uur aanvang clinic 
- 11:30uur pannenkoeken eten 
- 12:30uur toernooi 

 

Deelname voor de jeugd is gratis!! 
 
Wees er bij en geef je op! 
 
 
 
 
 
           9.      Clubkampioenschappen 2022 
 
Wist je dat je 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] 

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

