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Mededeling 
Beste leden, 

Het is inmiddels een jaar geleden dat de Corona perikelen zijn 

begonnen. Wat is er veel veranderd en wat duurt het allemaal 

lang! Ook op onze vereniging heeft de Corona grote invloed 

gehad op álles. Toch mogen wij dankbaar zijn dat tennis een sport 

is die ook met 1,5 meter goed is te beoefenen en daar zijn wij 

allemaal heel blij mee. In deze nieuwsbrief zijn een aantal dingen 

verzameld die we graag onder jullie aandacht willen brengen. 

Ik  wens je veel leesplezier. 

Groet Agnes Brinkman 
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2. Oproep vrijwilligers voor helpen bij  
schooltennis. 

3. Uitgestelde Algemene 
Ledenvergadering (ALV) 

4. Opgave Zomertennis training. 

5. Aangepaste jaarkalender. 

 

 

  



 

 

2 2e jaargang  |  Nummer 2  |  maart 2021 

CORONA UPDATE: DUBBELEN EN TRAINEN MET 

4 PERSONEN PER BAAN MAG WEER 

Wat betekent dit voor ons? 

Gewijzigde maatregelen vanaf dinsdag16 maart 2021: 

• Volwassenen vanaf 27 jaar mogen tennissen en padellen met 

maximaal 4 personen, alleen buiten. Zij houden 1.5 meter 

afstand. Dubbelen mag dus, bij voorkeur in 2 vaste koppels van 

2 personen; houd altijd 1.5 meter afstand tot het andere 

koppel en je medespeler. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan, 

dus geen interne competities. 

• Voor trainingen met volwassenen vanaf 27 jaar geldt een 

maximale groepsgrootte van 4 personen per baan op 1.5 

meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten. 

Maatregelen die worden verlengd: 

• Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen spelen en 

trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven 

tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden. 

Interne wedstrijden op de club zijn toegestaan. 

• Er worden geen (officiële) wedstrijden zoals competities en 

toernooien gespeeld. 

• Publiek is niet toegestaan. 

• Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. 

• De avondklok geldt van 21.00 tot 4.30 uur.  

 

 

 

 Oproep schooltennis: 

Dit jaar kunnen/mogen de tennisclinics 
voor de groepen 3 t/m 6 van de 
basisschool weer gehouden worden. 

De clinics worden wederom verzorgd 
door Rendy Drost, in samenwerking met 
de buurtsportcoach van de gemeente 
Dalfsen. De clinics worden afgesloten 
met een toernooi. 

De clinics worden gehouden op de 
volgende data: 

➢ Maandag 29 maart 8.45 tot 10:30 
uur 

➢ Dinsdag 30 maart 8:45  tot 15:00 
uur 

➢ Vrijdag 9 april 8:45 t/m 12:30 uur 

➢ Dinsdag 13 april 8:45 tot 12:30 uur 

Het afsluitende toernooi is op 21 april 
van 13:15 tot 16:00 uur. 

Zowel voor de clinics als voor het 
toernooi zijn we op zoek naar 
vrijwilligers, 4 per dag(deel), om Rendy 
te assisteren.  

Dus lijkt het je leuk om een 
dag(deel) te helpen, geef je 
dan op 
bij  rendy@racketsportrendy.nl 

HELAAS ZIJN WE NOGMAALS GENOODZAAKT OM DE ALV UIT TE STELLEN I.V.M. HET CORONAVIRUS EN DE 

DAARBIJ BEHORENDE CORONAMAATREGELEN. 

HET BESTUUR WIL NOG STEEDS GRAAG DE ALV ALS FYSIEKE BIJEENKOMST ORGANISEREN. EEN DIGITALE ALV 

VERGADERING HEEFT (NOG) NIET ONZE VOORKEUR. 

DE ALV WORDT NU VERPLAATST NAAR MAANDAG 26 APRIL, MITS DE CORONAMAATREGELEN DIT TOELATEN. 

 

mailto:rendy@racketsportrendy.nl
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Hallo tennissers, 
 
Het winterseizoen zit er weer bijna op, tijd voor de zomertrainingen! Afgelopen winter ben ik begonnen met het geven van lessen in 
een groepsgrootte van max. 4 personen. Ik heb hier veel positieve geluiden over gehoord en ik wil dit graag voortzetten. Zo kan je 
je sneller gaan ontwikkelen als tennisser. Uiteraard zijn er altijd mogelijkheden, als je toch in een grotere groep wilt lessen., 
bijvoorbeeld met jouw competitieteam.  
 
Extra trainingen 
Ook zou ik graag de fanatieke tennissers onder ons, zowel jeugd als senior, de mogelijkheid willen geven om 2 keer te komen 
trainen. De trainingen voor de jeugd zullen in de middag worden gehouden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
 
Inschrijven 
Vanaf vandaag kan er weer ingeschreven worden. Dit kan weer via de volgende link: Ik neem les.. 
 
Zomeracties 

• Familiekorting: 3 of meer personen uit 1 gezin = 15% korting over de gehele factuur. 

• Duo korting: Groep van twee = 10% korting p.p. 

• Ochtendkorting: Les tussen 9:00 uur en 12:00 uur = 10% korting. 

• Fanatiekelingenkorting: 2x trainen in de week = 10% korting. 
 
Factuurinformatie 
Vanwege het aantal lessen en de groepsgrootte, heb ik besloten om de zomerfactuur in twee delen te sturen. Eerste factuur zal in 
week 14 verstuurd worden en de tweede factuur in week 25.  
 
De trainingen starten in de week van 5 april. 
 
Hopelijk zie ik jullie allemaal snel op de tennisbaan! 
 
Sportieve groet, 
 
Rendy Drost 
Racketsport Rendy 
06-10529451 

 

Aangepaste 

jaarkalender 2021: 

Voor de aangepaste 

jaarkalender klik hier 

https://www.tvnieuwleusen.nl/lessen
https://www.tvnieuwleusen.nl/bestanden/jaaragenda-2021.pdf?cd=i

