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Aan de leden van Tennisvereniging De Blauwe Reiger,

Bijgaand ontvangt u het jaarverslag 2022 van TV De Blauwe Reiger.

Vragen en opmerkingen uiterlijk 8 februari 2023 per mail indienen bij bestuur@blauwereiger.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur TV De Blauwe Reiger
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1 Opening en mededelingen

2 Verslag Algemene Ledenvergadering 2022 

De ALV over het jaar 2021 heeft  op 8 februari 2022 in de horecagelegenheid plaatsgevonden.
Er zijn voorafgaand aan de ALV geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag van 2021       
aan het bestuur voorgelegd. Er zijn voor de aangegeven datum slechts goedkeuringen en geen 
bezwaar ontvangen. De jaarstukken 2021 zijn vastgesteld en het bestuur is decharge verleend 
voor het door haar gevoerde financieel beleid. 

De notulen van de ALV zijn te openen via volgende link: Notulen_ALV_8_februari_2022

3. Ingekomen stukken betreffende ALV

Wij vragen u om uw goedkeuring en/of uw opmerkingen graag uiterlijk 8 februari 2023 per mail 
in te dienen bij bestuur@blauwereiger.nl

4. Jaarverslag 2022

4.1 Activiteiten

Het jaar 2022 is het jaar waarin we alle corona-maatregelen eindelijk van ons af hebben kunnen 
schudden. Dus als activiteitencommissie hebben we ons kunnen richten op het organiseren van leuke 
toernooien en een gezellige borrel bij Baan 11. 
Het najaar toernooi vond plaats op een mooie zonnige zaterdagmiddag in november. Een hoge opkomst; 
circa 40 mensen hebben in wisselende samenstellingen leuke wedstrijden gespeeld. Ook de borrel 
naderhand werd goed bezocht. Wij kijken terug op een geslaagde middag.

Eind november werd de tennis ochtend van de jeugd verstoord door twee pieten. Desondanks wisten de 
trainers van Tennisschool Utrecht leuke oefeningen te verzorgen. Naderhand hadden de pieten voor de 
kinderen nog een leuke verrassing en niet te vergeten heel veel pepernoten.
Ook voor 2023 hebben we leuke activiteiten in de planning, zoals eind maart een openingsweekend om 
het tennisseizoen af te trappen. En natuurlijk de aftrap met het nieuwjaar toernooi/borrel begin januari 
2023.

Mocht je het leuk vinden om activiteiten te organiseren binnen onze vereniging, neem dan contact met 
ons op via activiteiten@blauwereiger.nl. Nieuwe commissieleden zijn van harte welkom. 

Bron: Lynette Masmeijer, Suzan Posthuma en Erika Witte
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4.2 competitie

Voorjaarscompetitie. 

Heerlijk dat we zonder corona maatregelen de competitie konden spelen, de spelers hadden er zin in.
De vrijdagavond was goed bezet en het was mogelijk mee te doen in 2 teams: GD en HD of DD. Speelde je 
in 1 team dan speelde je om de week in totaal 5 keer. Speelde je in 2 teams dan kon je elke week spelen 
in totaal 10 keer. Dit is door de spelers goed ontvangen.

Tossen
Tossen op dinsdagavond mag wel wat meer spelers trekken. Het zijn vaak dezelfde mensen die mee doen 
en dat is een gemiste kans. Je speelt tegen verschillende spelers, waar je je aan kan optrekken of veel van 
kan leren. Je leert ook verschillende mensen kennen, het sociale aspect is niet onbelangrijk. Misschien 
heb je een van de tossers wel eens nodig voor je competitie team, altijd handig dus. De leden roep ik dan 
ook op om te komen want het is ook nog eens gezellig. 

Bron: Elly Vianen

Nieuwe leden, Zomer Challenge 

In de zomer is wederom meegedaan aan de acties “Zomer  Challenge” van de KNLTB om zo nieuwe leden 
aan te trekken tot de tennisclub. Men kan gedurende een korte periode lid zijn om kennis te maken met 
de tennissport en/of de vereniging. Voor sporters van andere disciplines die dan hun winter- of zomerstop
hebben is dit ook een manier om door te kunnen sporten. Daarnaast kon worden deelgenomen aan Meet 
& Play waarbij ook op andere clubs gespeeld kon worden

Competitie voor de Jeugd
De voorjaarscompetitie en de najaar competitie kon voor de jeugd in 2022 allebei doorgaan. Er hoefde 
gelukkig geen meer rekening gehouden worden met enige Covid-maatregelen. Dit jaar kwamen voor de 
Blauwe
Reiger voor het derde jaar op rij meer jeugdteams in actie. Een record aantal van negen jeugdteams!!
Er waren 2 Rode-teams, 3 Oranjeteams, 1 Groen-team en 3 Gemengd Junioren (11-14 jr) teams namens 
de Blauwe Reiger aan het tennissen. In alle competities zijn heel veel mooie en sportieve wedstrijden 
gespeeld. We zagen dat op ons park veel plezier werd gemaakt. Er was weer genoeg gezelligheid tijdens 
de competitiedagen. We willen Baan 11 nogmaals bedanken voor alle hulp!
Voor de competitie in 2023 zijn alweer veel inschrijvingen binnengekomen. We krijgen als primeur 
jeugdteams van 14-17 jaar We hopen dan ook op een
mooi tennisjaar waarbij sportiviteit en plezier voorop staat. 

4.3 Beheer / accommodatie

Clubhuis
Een plan van aanpak voor de duurzame maatregelen met een voorlopige keuze van maatregelen is nog 
niet gemaakt.
Voor de elektrische installatie is een veiligheidskeuring uitgevoerd, waarvoor nu een offerte is gevraagd 
voor herstel van de tekortkomingen. 
De aanpassingen van kleedkamers, toiletten en bestuurskamer is opgenomen in het jaarplan 2023-2025

Banen
Zoals ieder jaar is er weer veel werk verzet om de banen in orde te houden.
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Het jaarlijks frezen, walsen en belijnen en het regelmatig egaliseren van de banen is door onze 
groundsman Chris uitgevoerd.

Daarnaast zijn de banen regelmatig (3 x per week) schoongemaakt en geborsteld. 
De wals is hersteld en voor het reguliere borstelen is een nieuwe trekker aangeschaft.
Bladruimen, onkruid wieden, opruim- reparatie en schoonmaakwerk is een continue klus. Het gehele jaar 
zijn ook de bloemen en planten in de bloemperken en potten bijgehouden. En ook de wilde bramen aan 
de buitenzijde zijn in toom gehouden. En vergeet niet het werk aan de winddoeken en de reclamedoeken.
Er is veel werk en vele uren door de vrijwilligers baanbeheer verzet om alle werkzaamheden uit te voeren 
en de banen in orde te houden.

De banen zullen binnen enkele jaren moeten worden gerenoveerd, waarbij qua investering ook moet 
worden gekeken naar het hekwerk, het tegelwerk en de waterafvoer (straatkolken en drainage).
Een voorstel voor aanleg padelbanen is niet afgerond in verband met te verwachten problemen voor de 
omgevingsvergunning als gevolg van de akoestische geluidnormen, waarvoor een rapport is gemaakt.

Jaaroverzicht verbruik gas, electra en water 2018 2019 2020 2021 2022
totaal totaal totaal totaal totaal

Eneco gas  m3 5960 4244 1273 2261 4097
Vitens water  m3 209 131 43 83 146

Eneco elektra kWh
kWh laag 16229 14870 11448 10646 12822

kWh normaal 23837 21348 14356 15239 18028
totaal 40066 36218 25804 25885 30850

terreinverlichting 9888 8859 4671 6382 7223
excl  terreinverlichting 30178 27359 21133 19503 23627

percentage van totale verbruik 24,7% 24,5% 18,1% 24,7% 23,4%   

Door de lockdown in verband met corona is de kantine in 2020 t/m 2022 diverse maanden  gesloten 
geweest, waardoor het energieverbruik lager is dan begroot. Dat geldt ook voor de terreinverlichting.
Onze energieovereenkomst met Eneco loopt van 1 januari 2020 tot 31 december 2023. Daarna zullen we 
rekening moeten houden met forse prijsverhogingen, wat we hopelijk deels kunnen opvangen met 
duurzaamheidsmaatregelen.

Bron: Piet Verlaan

4.4 Beleidsplan 2023/2025

Visieontwikkeling en verenigingsplan 2023-2025

Als verenigingsbestuur hebben we de afgelopen maanden de missie en visie van onze vereniging opnieuw
tegen het licht gehouden. Dit was nodig omdat ook de wereld om ons heen flink in beweging is. Een 
goede visie zal een helder antwoord geven op de vraag: hoe zien we onszelf als vereniging in de wereld 
van morgen? De visie hebben we uitgewerkt in een meerjarenplan ofwel een strategisch verenigingsplan. 

Het ontwikkelen van een dergelijk beleidsplan is een tijdrovende bezigheid en wilden we als bestuur 
zoveel mogelijk gezamenlijk doen met onze leden om daarmee richting te kunnen geven aan de koers en 
ambitie van TV De Blauwe Reiger voor de komende jaren. Daarom is eind december 2021 een werkgroep 
Beleid 2025 opgericht met als doel om een goede start te kunnen maken met missie en visieontwikkeling 
en het opstellen van het strategisch plan voor onze vereniging. Er zijn een reeks productieve en leuke 
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bijeenkomsten geweest met deze werkgroep en het creatief proces werd begeleid door Guido Bik. De 
volgende leden waren onderdeel van de werkgroep; Mario de Groodt, Cindy Vermij, Tim Janse, Elly 
Vianen, Christian Groeneweg, Diana Brouwer en Eduard Rijken Rapp. 

Tevens zijn de resultaten en inzichten uit ledentevredenheidsonderzoek van januari 2022 meegenomen 
en verwerkt in dit plan. Tenslotte is gedurende het gehele ontwikkelingsproces input (in de vorm van 
ideeën en plannen) gevraagd aan verschillende leden uit de commissieteams. Vanuit het bestuur en de 
leden zal vervolgens gezamenlijk invulling worden gegeven aan dit plan door concrete acties. Het bestuur 
zal de komende jaren haar (beleid)beslissingen uitvoeren en toetsen aan dit beleidsplan, evenals de 
begrotingen en investeringsbeslissingen. Bij deze willen we alle betrokkenen nogmaals bedanken voor het
tot stand komen van het beleidsplan 2023-2025.

4.5 Werving en behoud

Terug-en vooruitblik Team Welkom

Vanuit team welkom willen wij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar wensen! Afgelopen jaar zijn wij 
gestart met deze commissie. Allereerst hebben we een digitale flyer gemaakt die nieuwe leden 
toegestuurd krijgen, zodat nieuwe leden weten wat het tennis en Blauwe Reiger te bieden heeft. Daarna 
hebben we de 1e welkomstavond georganiseerd, waarin er samen met bestuurslid Christian Groenenweg 
en tennistrainer Wouter Olling een geheel verzorgde avond werd gegeven voor nieuwe leden! Na het 
succes van de 1e welkomstavond willen wij uiteraard op deze voet doorgaan en in 2023 meerdere 
welkomstavonden organiseren. 

Aankomend jaar is ons doel om meer welkomstavonden te organiseren en leden zich welkom te laten 
voelen! Daarnaast gaan we starten met actieve ledenwerving. De blauwe reiger, dat zijn wij samen! 

Bron: Menno Hubbeling & Guido Bik

4.6 Padel

In december 2021 is er vanuit het bestuur opdracht gegeven aan een tijdelijke padel projectgroep om de 
mogelijkheden te onderzoeken tot het realiseren van 3-4 padelbanen op onze vereniging en dit 
vervolgens uit te werken in de vorm van een businessplan. De padel projectgroep bestaat uit de volgende 
leden: Piet Verlaan, Sander Freriks, Jurriën van Hamersveld (adviserend), Marloes Boot, Niek Renses, 
Femke Schoo, Rien van den Bout, Eduard Rijken Rapp en Mischa Dimitopoulos (adviserend). Enkele 
belangrijke onderdelen van het onderzoek waren; marktonderzoek bij andere verenigingen, de 
locatiekeuze van de banen op ons park, beheer- en exploitatie(kosten), de technische en financiële 
haalbaarheid en de uiteindelijke realisatie. 
Op basis van de tot dan toe bekende wettelijke geluidsnormen moeten de padelbanen minimaal 50 m uit 
de bestaande woningen worden gesitueerd. Hiervoor komen alleen baan 5 en 6 in aanmerking. In maart 
heeft het bestuur een voorstel ontvangen van de projectgroep en is het bestuur samen met enkele leden 
van de projectgroep verder gegaan met een haalbaarheidsonderzoek. 

Met 3 grote aannemers van padelbaan-bouwers is er overleg geweest en zijn verschillende offertes 
ontvangen, bestudeerd en vergeleken. Gaandeweg zijn er aanvullende adviezen gegeven door diverse 
personen van de KNLTB op verschillende aspecten van padel. Zo ook op het gebied van geluid. De laatste 
maanden zijn er geluiden dat de regels m.b.t geluid aangescherpt zullen worden, vooral als gevolg van 

Agenda en jaarverslag 2022 voor de ALV van 15 februari 2023
6



negatieve ervaringen van buurtbewoners bij bestaande padelbanen in het land. 
Het advies was dan ook dat we als vereniging een zogeheten akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Deze 
is onder andere belangrijk bij het krijgen van benodige vergunningen en mogelijke subsidies van de 
gemeente. De gemeente Stichtse Vecht staat gelukkig positief tegenover de plannen voor het realiseren 
van padelbanen op onze vereniging, maar geven aan dat dit moet plaatsvinden binnen het (nieuwe) 
kader, wettelijke geluidsnormen en richtlijnen. De nieuwe richtlijnen en normen met betrekking tot geluid
zijn momenteel in de maak en worden naar verwacht in februari 2023 bekend gemaakt volgens de bond. 
Het is nu belangrijk om daar op te  wachten voordat we verder kunnen gaan met het padelonderzoek. 

4.7 Vrijwilligers

Al onze activiteiten maar ook het klein en groot onderhoud van park en clubhuis zijn en worden 
georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Zonder deze mensen kan dit allemaal niet plaatsvinden en 
zou iedereen de club toch minder leuk vinden. Want een club zonder evenementen of competitie en 
zonder beheer en onderhoud eigendommen is  geen vereniging en heeft geen levensverwachting. Dan 
rest er slechts commerciële baanhuur om een potje te gaan tennissen. We zien echter de afgelopen jaren 
een trend dat de uitvoering op steeds minder schouders terecht komt. 

Positief is echter dat we dit jaar mede door de inspanning van onze nieuwe bestuursleden weer een 
aantal nieuwe gezichten hebben mogen verwelkomen die de  schouders eronder willen zetten. Gewoon 
omdat het ook gezellig/sociaal is om samen dingen te doen. 
Het blijft echter belangrijk dat we er op hameren dat vrijwilligers krijgen noodzakelijk is en een continue 
proces! We verwachten niet van je dat je er elke week bent, maar elk handje is meegenomen. Zo zijn er 
denkers, doeners, kartrekkers en volgers. 

Denk dus niet dat je geen bijdrage kunt leveren. Daarom, heel graag! 

Meld je aan als vrijwilliger! We zijn nog altijd op zoek naar versterkingen bij verschillende 
commissies en binnen het bestuur. Heb je interesse meld je dan aan via 
bestuur@blauwereiger.nl en check het actuele vacature aanbod op de website!

4.8 Ledentevredenheidsonderzoek

In samenwerking met de KNLTB is er in januari 2022 een digitale ‘ledentevredenheidsonderzoek’ 
uitgevoerd. Het bestuur vindt het namelijk erg belangrijk en noodzakelijk om goed zicht te krijgen op hoe 
onze leden over verschillende onderdelen van onze vereniging denken. De resultaten van dit onderzoek 
zijn volledig anoniem verwerkt in een rapportage met de uitkomsten van de meting. De antwoorden uit 
de enquête dienen als doel om de toekomst van de Blauwe Reiger te optimaliseren en worden uitsluitend
gebruikt om de organisatie en toekomst van onze vereniging zo goed mogelijk af te stemmen op de 
wensen en behoeften van de leden. De bevindingen uit het onderzoek hebben ons bruikbare inzichten 
gegeven die de basis zullen vormen voor onze toekomst. De belangrijkste resultaten vind je in de bijlage 3
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4.9 Pachters Tenniscafé Baan 11

Wat ging ons eerste ‘volledige’ jaar snel voorbij. Volledig tussen aanhalingstekens vanwege de wel 
bekende beperkingen. En ondanks die beperkingen kunnen we terug kijken op een mooi jaar. Er zijn 
redelijk wat activiteiten geweest en ook het open toernooi kon en mocht weer doorgaan, en met succes. 
Dit was nog helemaal nieuw voor ons. Het was een ontzettend drukke week, maar wel een hele leuke en 
leerzame. Ook de clubkampioenschappen, direct na de zomervakantie, was een heel gezellig toernooi. Dit
alles kan niet plaatsvinden door alle fijne vrijwilligers die de club kent. Hiervoor onze dank. 
Deze wintermaanden hebben we heel veel pech met het weer. Waar we vorig jaar nog dicht waren 
vanwege COVID, zijn we nu veel gesloten omdat de banen niet bespeelbaar zijn. Desondanks zitten we 
niet stil en zijn we volop aan het voorbereiden op het komende tennisseizoen. Hopelijk zijn de banen snel 
weer goed bespeelbaar en mogen we jullie weer verwelkomen op ons park en aan de bar of op het terras.
Tot snel en alle goeds voor 2023. Dat het wederom een sportief jaar mag worden. 

Bron: Cindy en Marloes 

5 Financieel jaarverslag 2022

De Financiële jaarrekening 2022, treft u aan in bijlage 4

6. Kascontrolecommissie

Behandeling begroting door de kascontrolecommissie is gepland en wordt tijdens de ALV toegelicht

7. Bestuursverkiezing

Vanaf 1 januari 2022 heeft het huidige bestuur zitting genomen. Het afgelopen jaar hebben zij zich ingezet
voor verschillende uitdagingen en opvolgingen. Met ingang van 15 februari 2023 zal het huidige bestuur 
deels aftreden. Hierdoor zullen er enkele bestuursfuncties vacant zijn, waarbij er van u gevraagd zal 
worden om één van deze functies te bekleden. De functies zijn als volgt:

 Penningmeester

 Tennis/Jeugd

 Bestuurslid beheer
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8. Pauze

9. Begroting 2023

9.1 Begroting

De begroting 2023 wordt in de financiële stukken toegelicht. Zie bijlage 4

9.2 Vaststellen contributie

De contributie is vastgesteld op € 217,00.

Er is een indexatie toegepast van gewogen 5% conform aankondiging ALV 2022 (8 februari)

Voor jaargang 2024 zal er een nieuwe indexering worden toegepast, welke wordt gebaseerd op de 
marktontwikkelingen jaargang 2023 en opgenomen in het CBS. (consumenten index)

10. Agenda Activiteiten 2023

Voor komend jaar staan weer een groot aantal activiteiten op de planning. De actuele kalender 2023 is te 
vinden op de website en in de bijlage 5 

Deze jaarkalender is continue in ontwikkeling in samenwerking met Tennisschool Utrecht, deze wordt 
daarom ook regelmatig geüpdatet. Bovenstaande activiteiten worden aangevuld vanuit Tennisschool 
Utrecht voor onze groeiende groep jeugd. Ook daarvan informeren wij jullie nader zodra het weer kan.

11. Rondvraag en sluiting
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