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Beste Blauwe Reigers, 
 
Hier ligt alweer editie #4 voor jullie klaar. Hierbij dan ook de nieuwsbrief ‘Augustus´ 
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 
 

Inmiddels zijn we gestart met de 9e  maand van het jaar. Al veel initiatieven zijn reeds 
georganiseerd en er volgen nog velen. Onze club floreert en laat steeds meer zien,wat het in 
petto heeft. 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 ‘Welkom´. Zij stellen zichzelf graag voor in de 
volgende nieuwsbrief van de maand September 2022. 
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. Sponsors gezocht  

In de laatste nieuwsbrief hebben we de nieuwe 
‘Sponsorcommissie’ uitgelicht. Deze commissie is er dit 
jaar nieuw bijgekomen en wordt door Eduard Rijken 
Rapp en Christian Groeneweg ingevuld ! Deze commissie 
heeft hulp nodig. Wellicht iets voor jou?  

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.   Clubkampioenschappen succesvol 
 
Tennisvereniging de Blauwe Reiger heeft dit jaar kunnen genieten van goed gevulde 
avonden tijdens de clubkampioenschappen. Vanaf zondag 28 augustus tot en met zondag 4 
september hebben 150 !! individuele tennissers zich opgegeven om deel te nemen aan de 
clubkampioenschappen 2022. Zo hebben we kunnen genieten van wedstrijden die ons 
hebben verrast als ook partijen die jong en oud hebben gecombineerd. Kortom een groot 
succes en wij zijn dankbaar dat de ´weergoden´ ons dit jaar goed hebben weten te helpen. 
 
Wij danken dan ook de commissie ‘toernooi en competitie’ voor de perfecte voorbereiding, 
de snelle aanpassingen en actieve aanwezigheid tijdens de afgelopen dagen! Zonder jullie en 
de inzet van de commissie ´baanonderhoud´, was het geen succes geworden. 
 
Zaterdag 3 september heeft Baan 11 ons weten te verassen met een BBQ zoals alleen zij 
dat kunnen aanbieden. Dank jullie wel dames!!  
 
Als tennisvereniging mogen we trots zijn op het aantal actieve leden en de gezelligheid die 
gecreëerd wordt door de commissies. 
 
Enorm bedankt namens alle leden!! 
 
 
 

             4. Grote Clubactie 
  

Tennisvereniging de Blauwe Reiger heeft een aantal leuke ideeën gepland staan op de 
agenda voor met name het aantrekken van jeugd én de gezelligheid voor naast de baan. Net 
als voorgaande jaren is één van de initiatieven die dit mede mogelijk maken, ‘de Grote 
Clubactie’. 80% van de opbrengst gaat direct naar de vereniging als extra ‘financiële boost’. 

Door ‘loten’ te verkopen aan u als tennis lid, worden er extra inkomsten gegenereerd 
waardoor deze initiatieven ook tot uitvoer gebracht kunnen worden. Dit jaar staat in het 
teken van ‘sfeer-optimalisatie’ en het ‘motiveren’ van de jeugd. 

Doe jij mee? Koop nu je loten op: Link Grote Clubactie de Blauwe Reiger   

Namens de vereniging, alvast bedankt! 

https://lot.clubactie.nl/lot/tv-de-blauwe-reiger/408628


 

 

 

 

 

 

 

           5.      Baan 11 verlengt contract ! 

Wie kent onze dames van Baan 11 nou niet! 

Wat begon als een ‘duik in het diepe’, werd al snel 
een ommezwaai in het drukke leven van “onze” 
dames. Want zeg nou zelf, Marloes en Cindy zijn niet 
meer weg te denken als de pachters van Baan 11. 

Tennisvereniging de Blauwe Reiger heeft in overleg 
met Baan 11, de overeenkomst verlengt voor de 
aankomende seizoenen tot aan 2024.  

Wij zijn enorm trots op het enthousiasme en de 
creatieve invulling van het runnen van Baan 11! 
Kortom, wij als bestuur zijn verheugd u te melden, dat we de aankomende seizoenen nog 
veel van hen mogen vernemen! 

Wist u dat: Baan 11 een exclusieve Whatsapp-groep heeft opgericht? Hierop ontvangt u als 
eerste alle ‘ins-and-outs’ over Baan 11.  Scan jouw code bij de bar en wordt member! 

Heb jij nog andere suggesties voor hen? Stuur dan een mail:    tenniscafebaan11@gmail.com   

 
 
            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! 

mailto:tenniscafebaan11@gmail.com
https://blauwereiger.nl/tennis-fun-kamp/


 

 
 
 
 
 
 
  
   7.        Commissie aan het woord 
 
Nieuw dit jaar is de commissie is: 
 
 ‘Team communicatie en PR’. 
 
 
 
 
Dit nieuwe onderdeel van de commissiestructuur binnen de vereniging is momenteel nog 
niet volledig ingevuld en kan de hulp goed gebruiken. 
De taak van dit team is divers. Zo hebben wij een aantal taken op een rijtje gezet, welke we 
graag met dit nieuwe team willen inrichten en verder uitbouwen. Zoals: 
 

- Vaste communicatie naar de leden 
- Hoe promoten wij de initiatieven buiten de club 
- Welke social media kanalen gaan we onderhouden 
- In welke frequentie is er communicatie naar de leden nodig 
- Website moet onder handen genomen worden 
- Welke signings missen we op of naast de banen 
- Welke redactionele onderwerpen kunnen we plaatsen in de regio 
- Geef aansluiting aan de commissies zoals ‘sponsoring’ en team ‘Welkom’. 

 
Dit zijn slechts een aantal onderdelen die we graag met het nieuwe team willen inkleuren. 
Hiervoor zoeken wij leden, die dit (deels) willen oppakken. 
Hoeveel tijd en welk onderdeel is hierin zeker nog te bespreken. 
 
Kortom, 
Ben jij communicatief vaardig, vind je het leuk om iets voor de vereniging te doen maar doe 
je dit bijvoorbeeld graag vanuit huis? Wellicht dat je aansluiting kan vinden in deze 
commissie. 
 
Neem contact op met het bestuur en laat weten wat jouw ideeën zijn. 
De vereniging heeft je nodig! 
 
Hartelijk dank namens alle leden van de vereniging. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
           8.       Najaarscompetitie 
 
Maandag 12 september gaat de najaarscompetitie weer van start. 
Via de volgende link tref je een overzicht van alle te spelen wedstrijden, welke door de 
Blauwe Reiger teams worden uitgevoerd. > Toernooi.nl link 
 
 
Hieronder tref je de speeldata: 
Let op! De thuisspelende vereniging bepaalt de aanvangstijd, welke uiterlijk 8 dagen voor de 
desbetreffende speeldag op ‘mijnKNLTB’ moet worden gepubliceerd. 
 

 
 
 
 
 
Afgelopen voorjaarscompetitie heeft de Blauwe Reiger een totaal van 5 kampioenteams als 
resultaat gehad! Wij zijn benieuwd welke teams er dit keer weer kampioen gaan worden. 

 

Aan iedereen die meedoet, heel veel plezier en succes!! 

Het Bestuur. 

https://mijnknltb.toernooi.nl/league/AF299505-6EE6-47CF-8920-79A99110B94D/club/753/Index/upcoming-matches

