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Een nieuw jaar, 

een nieuwe 

start 
 

Normaal hopen we het nieuwe jaar 

te starten met elkaar persoonlijk de 

hand te schudden en elkaar het 

beste en bovenal een gezond 

nieuw jaar te wensen. Helaas bleek 

dat dit jaar nog niet mogelijk. 

 

Afgelopen jaar kon er minder 

worden getennist, dit gold zeker 

voor de senioren. Ook hebben we 

het afgelopen jaar minder kunnen 

genieten van onze gezellige 

kantine. Toch hebben veel 

vrijwilligers zich ingezet voor de 

vereniging en zijn we als vereniging 

gegroeid. Dit is zeker een applaus 

waard! 

 

Onze dank gaat uit naar alle leden 

die zich het afgelopen jaar hebben 

ingezet voor de vereniging en die 

hebben bijgedragen aan de groei 

en ontwikkeling van onze mooie 

club.  

  

We hopen allemaal dat we dit jaar 

weer optimaal gebruik kunnen 

maken van onze banen en onze 

kantine, Én dat we weer kunnen 

deelnemen aan activiteiten en 

toernooien. 

 

Want samen zijn we toch echt dé 

leukste club van Limburg. 

 

Bestuur BRZ 

 

  
ALV op 09 maart 

2022 
 

 

 

 Het bestuur is voornemens om 

op woensdag 09 maart om 

19:00 uur (inloop vanaf 18:45 

uur) een Algemene 

Ledenvergadering te organiseren 

in de kantine van de vereniging.  

 

Natuurlijk beseffen we dat er een 

kans bestaat dat de maatregelen 

onze wens om de ALV fysiek te 

organiseren in de weg kunnen 

staan. Toch willen we jullie 

vragen om de datum alvast te 

reserveren in jullie agenda en via 

het emailadres info@brztennis.nl  

te laten weten of jullie aanwezig 

zullen zijn.  

 

Dit natuurlijk onder het 

voorbehoud dat een fysieke 

vergadering mogelijk is.  

  

Alle informatie lezen jullie op 

onze website. 

. 

    

 
 

KOMENDE EVENEMENTEN 

 

ALV 26 januari 

  

A BAD DAY 

OF TENNIS IS 

STILL 

BETTER 

THAN A 

GOOD DAY 

OF WORK 

 
- Unknown 
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 Nu Rini en Peter hebben 

laten weten te zullen 

stoppen met het beheer 

van de kantine zijn we op 

zoek naar vrijwilligers die 

achter de bar of in de 

keuken een handje willen 

helpen, zodat we een 

goede bezetting kunnen 

garanderen als de 

kantine weer normale 

openingstijden heeft. 

 

We zijn tot de conclusie 

gekomen dat we een 

team van vrijwilligers 

nodig hebben die niet 

alleen nu uithelpen, maar  

 dit ook in de toekomst willen 

(blijven) doen ook als we nieuwe 

uitbaters hebben gevonden. Deze 

vrijwilligers krijgen training zodat 

zij meer leren over het reilen en 

zeilen van de kantine.  

 

Daarnaast hopen we natuurlijk dat 

de leden altijd bereid zijn om een 

handje te helpen waar nodig, door 

bijvoorbeeld de glazen terug te 

brengen, te spoelen en/of een 

bestelling op te nemen. 

 

Heb jij tijd en zin om onderdeel uit 

te maken van het kantineteam, 

laat het ons dan weten via 

info@brztennis.nl 

Alvast veel dank!! Oproep hulp kantine 
 

 

HULPVRAAG 

VERWIJDEREN WATER 

IN DE LUCHTHAL 
 

Op dit moment heeft zich weer veel water 

verzameld in de goten in de ballonhal en dit 

water kan nergens naartoe. Dit zorgt ervoor dat 

het té vochtig is in de hal. Nu we weer mogen 

tennissen in de hal, is het des te belangrijker dat 

we weer actie gaan ondernemen. 

Leden van het bestuur en enkele vrijwilligers 

hebben al enkele kerenwater verwijderd met 

een waterstofzuiger. Echter, door de lage 

temperaturen blijft zich water verzamelen in  

 
 

  

 

de goten langs de banen. We 

hopen dan ook dat leden die een 

waterstofzuiger in huis hebben, 

deze willen uitlenen. Daarnaast 

zijn we op zoek naar leden die 

een handje willen helpen! 

Heb je een waterstofzuiger en/of 

wil je een handje helpen, laat het 

ons dan weten via 

info@brztennis.nl.  

Dan kunnen we samen 

afspraken maken over wie 

wanneer mee kan helpen.. 
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 Dé leukste club van 

Limburg 
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JEUGDCOMMISSIE EN 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

OP  VOLLE KRACHT! 

 

Diverse leden hebben gehoor gegeven aan onze 

hulpvraag en hebben zich aangemeld als lid van 

een commissie.  

 

De jeugdcommissie en activiteitencommissie zijn 

inmiddels goed bezet en hebben geweldig leuke 

ideeën voor 2022.  

 

Zodra het mag, weten we zeker dat we vele leuke 

activiteiten kunnen verwachten, zoals deze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je er ook zo’n zin in? Check dan regelmatig 

onze website of neem contact met ons op via 

info@brztennis.nl  

 

 
 

  CORONA 

UPDATE 
 

Het kabinet heeft op 14 

januari 2022, aangekondigd 

dat een aantal 

versoepelingen mogelijk 

zijn. Sporten buiten en 

binnen mag weer voor 

iedereen, maar helaas blijft 

de horeca gesloten. Voor 

binnensporten hebben 

volwassenen wel een 

coronatoegangsbewijs (CTB) 

nodig.  

 

Buiten en binnen tennissen 

en padellen is toegestaan, 

zowel vrij spelen als 

trainingen voor jeugd en 

volwassenen. Er geldt geen 

eindtijd meer en er is geen 

maximale groepsgrootte. 

Dubbelen is dus weer 

mogelijk en trainingen met 

bijvoorbeeld een groep van 

6 of 8 personen mag ook. 

 

 Voor tennissen en padel 

binnen is een CTB nodig 

voor iedereen vanaf 18 

jaar. Een mondkapje wordt 

geadviseerd bij het 

verplaatsen in een 

tennishal of padelcentra 

voor iedereen vanaf 13 

jaar. Bij het sporten mag 

het mondkapje af.  

 

Kleedkamers, douches en 

toiletten mogen open; bij 

het gebruik hiervan is een 

CTB (vanaf 18 jaar) en het 

dragen van een mondkapje 

(vanaf 13 jaar) verplicht. 

 

Het hele bericht lezen jullie 

op onze website. 

 

 

    

 
 

KOMENDE EVENEMENTEN 

 

ALV  
26 januari 

 

  

 

  
ALWAYS 

BELIEVE IN 

YOURSELF, 

AND NEVER 

GIVE UP, 

SUCCES IS 

RIGHT 

AROUD THE 

CORNER! 

B.R.Z. NOTITIES 
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 Voor sportkantines blijft ondanks 

de versoepeling van de 

maatregelen gelden dat deze 

gesloten blijven. Het doel is om 

sport door te laten gaan, maar te 

voorkomen dat grote groepen 

mensen bij elkaar komen. 

 

Daarom is door de overheid de 

keuze gemaakt om de 

sporthoreca te sluiten. Zo kan de 

sport zo lang mogelijk doorgaan.  

 

Helaas betekent dit dat het 

terras van onze kantine 

voorlopig ook nog niet open 

mogen. 

 

  

 

 En nu maar hopen dat de 

versoepelingen kunnen worden 

doorgezet en we elkaar binnen 

niet al te lange tijd ook weer in 

de kantine of op ons mooie 

terras mogen begroeten. 

 

Wij rekenen hiervoor op jullie 

begrip.  

 ONZE KANTINE 

EN TERRAS 

BLIJVEN 

VOORLOPIG 

NOG GESLOTEN 
 

 

HULPVRAAG 

COMMISSIES 
 

Ook via deze route blijven we proberen 

om vrijwilligers te bereiken die graag 

hun handen uit de mouwen willen 

steken voor én met de vereniging. We 

hopen dit jaar natuurlijk weer veel te 

kunnen ondernemen en kunnen jullie 

hulp goed gebruiken. 

  

 

Help je graag bij een activiteit, 

wil je graag deel uitmaken van 

de padelcommissie, heb je 

goede ideeën over sponsoring of 

wil je graag in de kantine helpen, 

laat het ons weten via:  

 

info@brztennis.nl 

 

Sámen maken we de leukste 

club van Limburg! 

 

  

 

 

 

 

 

Blijf gezond! 
 

 

   

 
 

Heb jij nieuws voor ons? 

 

Mocht jij nieuws hebben wat 

interessant is om te publiceren, 

laat het ons dan weten via 

info@brztennis.nl 
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