
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 1             17 maart 2021 

 
Van de Voorzitter 
Hallo tennisvrienden. 

Wie had gedacht dat we na een jaar nog steeds niet een normaal tennisseizoen in het 

vooruitzicht hebben. Terwijl ik dit stukje schrijf weten we nog niet of de 

voorjaarscompetitie van start gaat in mei?  

Toch zullen we als vereniging diverse taken op moeten pakken om te zorgen dat we dit 

seizoen in ieder geval onze leden enige ontspanning kunnen bieden. 

De algemene ledenvergadering is door de corona maatregelingen niet doorgegaan ( online 

was geen optie voor ons ) en we beraden ons nog hoe dit op te pakken.  Ook de 

werkzaamheden aan baan en kantine zijn anders dan andere jaren, aangezien er niet in 

grote groepen gewerkt kan worden, dit betekent niet dat we zonder hulp dit allemaal voor 

elkaar kunnen krijgen en zeker voor een aantal klusjes zullen we jullie via mail (mondeling) 

gaan vragen. We hopen dan ook om begin april weer 4 banen bespeelbaar te hebben. 

Inmiddels is de woensdag koffie toss ploeg alweer druk bezig op de canada-tenn banen. 

Dit jaar gaat ook de contributie verhoging in die was  afgesproken in de ALV van 2020. Voor 

leden die competitie spelen zit ook de competitie bijdrage hierin, mocht onverhoopt alles 

komen te vervallen dan zal de penningmeester deze bijdrage terugstorten.  

We zijn als bestuur in overleg met trainer Stephan bezig om te kijken of we de tennislessen 

nieuw leven kunnen inblazen vandaar dat verderop in deze nieuwsbrief de oproep om aan 

te geven of hier interesse in is. 

We wachten eind maart even af welke maatregelen er verder worden genomen (of 

versoepeld ) om de kantinediensten ( mocht deze weer open gaan ) te vullen en tijdens de 

invul avonden ook leden de gelegenheid te geven om de sleutel van het toegangshek om te 

ruilen. ( zie uitleg verder in de nieuwsbrief ) 

Ook willen we jeugd graag een soort ALLES IN 1 abonnement aanbieden ( lid-les-

competitie) welke momenteel door de KNBTB wordt aangeraden om jeugd langer aan de 

club te binden.  

Voor een definitieve activiteiten lijst zijn we dus afhankelijk van de corona pandemie, en 

zullen deze dan ook later presenteren. 

Wat staat er in deze nieuwsbrief? 
• Van de Voorzitter 

• Wie en wanneer tennisles? 

• Nieuwe hangsloten op het hek 

• Voorjaarscompetitie 2010 

• Jeugdactiviteiten 

• Labelen = baan reserveren met je pas 

• Voorjaarsactiviteiten 
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Zoals jullie lezen zijn we als bestuur druk bezig, en kunnen we hopelijk met inzet van al onze 

leden er weer een mooi seizoen van maken, want vele handen maken licht werk. 

Graag zie ik jullie zo spoedig mogelijk op of langs de baan, en zodra er meer 

bekend/mogelijk is laten we jullie dat weten. 

 

Groetjes Johan Miedema. 

 
 
Wie en wanneer tennisles? 
Afhankelijk van de Corona situatie zullen we op ons park weer activiteiten organiseren. 
Onder andere tennisles voor de belangstellende leden. In overleg met Stephan, onze 

tennisleraar van Tennisschool Grip, hebben we eerst een inventarisatie nodig van de 
belangstelling hiervoor. Wat willen we we weten?  

• Je naam en adres 

• welke dag en tijd heeft je voorkeur  

• welke dag en tijd kun je evt. ook ingepland worden  

• welke soort les heeft je voorkeur 
⃝ Groepsles volwassenen (6-8 personen) 
⃝ Groepsles volwassenen (4 personen) 
⃝ Groepsles jeugd (6-10 personen, 1 x per week) 

              ⃝ Groepsles jeugd (6-10 personen, 2 x per week) 
⃝ Privéles (1-2 personen) 

 
Voor 1 april a.u.b. je belangstelling aangeven via tennis@tv-buitenpost .  
 
 
 
 
Nieuwe hangsloten op het hek 

Omdat er in de loop van de tijd, ondanks de borgsom, vele toegang sleutels van ons park 
zijn weggeraakt, vinden we het verstandig om nieuwe hangsloten op de toegangshekken te 
gaan gebruiken. Alle huidige leden kunnen zonder kosten hun sleutel omruilen. Nieuwe 
leden die nog geen sleutel hebben betalen de gebruikelijke borg (vaste leden 5 en 
zomerleden 10 euro). Er komt nog bericht wanneer en waar dit gaat gebeuren. 
 
Ook oud-leden kunnen nog steeds hun sleutel inleveren en krijgen hun borg dan terug. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tennisschoolgrip.nl/aanmelden-zomer-tennistraining-sanjes-sportpark-te-veenwouden/
mailto:tennis@tv-buitenpost
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Voorjaarscompetitie 2010 

Zoals al eerder aangegeven is de voorjaarscompetitie vanwege de Corona situatie 
uitgesteld. Hierbij de huidig geplande data.

 
 
 
 
 
 
Jeugdactiviteiten 
 
Voor de jeugd denken we erover om een Alles-in-1 pakket te bieden: Lidmaatschap, les, 
competitie en alle clubactiviteiten voor één bedrag. Waarbij we wekelijks een toss gaan 
organiseren en vriendjes regelmatig welkom zijn.  
Belangstelling? Meld je dan aan via tennis@tv-buitenpost 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tennis@tv-buitenpost
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Labelen = baan reserveren met je pas 

Wanneer je je baan niet gereserveerd hebt op het labelbord en er zijn meer spelers dan 

banen beschikbaar, dan ontstaan er soms vervelende situaties. Om dit te vermijden is het 

labelbord aangebracht. Als er goed word gelabeld, kan iedereen spelen en zijn wachttijden 

beperkt. We verwachten dat iedereen gebruik maakt van dit systeem! Ben je nieuw of 

zomerlid? Voorkom dan vervelende vragen door te zorgen dat je spelerspas steeds op het 

bord aanwezig is. Hoe werkt het? Zet de pasjes van elke speler op het bord, onder het juiste 

baannummer achter de eerstvolgende vrije starttijd. Bij vier beschikbare banen kun je  

meestal binnen 15 minuten spelen en heb je minimaal een half uur speeltijd op deze baan. 

Word je afgelabeld, dan volg je dezelfde procedure weer op een andere baan. Zonder 

geldige pas heb je geen speelrecht.  

 

 

 
Voorjaarsactiviteiten 

De traditionele voorjaarsbeurten 

van de banen en kantine zijn dit 

jaar vanwege de lockdown nog 

niet verantwoord. Het 

schoonmaken van de gravel is 

daarom uitbesteed. Door met een 

vijzel de toplaag los te laten 

maken en op hoopjes te slepen, 

konden we zelf de vervuilde gravel 

met kruiwagens afvoeren.  We 

hopen begin april deze banen ook weer speelklaar te hebben. 

 
 
 
Tot slot  een bericht van de penningmeester: 
 
Deze maand kunt u de factuur voor de jaarlijkse contributie verwachten. In april nog niet 
gekregen? Kijk dan eens in de Spam map. 


