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1. Bestuursmededelingen                                                        secretariaat@rtvquirijn.nl
Alweer 3 maanden in 2020. We zijn het jaar goed begonnen met een geslaagd toernooi en een goed bezochte 
Nieuwjaarsreceptie. Windkracht 5 weerhield de deelnemers er niet van om de bal toch telkens over het net naar de tegenstander 
te spelen. Tijdens de receptie was er ruimschoots de gelegenheid elkaar een mooi en sportief jaar te wensen en bij te babbelen. 
Ron en Stefan hadden voor de leden een heerlijk buffetje klaargemaakt  

Algemene ledenvergadering
Op 27 januari heeft de ALV plaatsgevonden. Het verslag hebben jullie via de mail ontvangen. Je kan het binnenkort ook nog 
teruglezen op de website. Een van de zaken die besproken zijn, is namelijk dat wij zowel via de mail als ook via onze website 
willen gaan communiceren met jullie. 

Van de ledenadministratie
Om te voldoen aan  de wet op de privacy ontvang je binnenkort een mail waarin je wel of niet kunt aangeven of wij je gegevens 
mogen  gebruiken voor activiteiten vanuit  de club denk daarbij aan e-mailadres voor nieuwsbrief , uitnodigingen voor toernooien 
en feesten, naam op de website bij deelname aan toernooien. 

Van de penningmeester
Geen mededelingen

Algemeen 
Iedereen is op de hoogte van de maatregelen voor heel Brabant van het RIVM in verband met corona. Als vereniging volgen wij 
de richtlijnen van het RIVM en aanvullend die van het NOC*NSF.  Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen 
het Coronavirus. Ook scholen, horeca en sportclubs moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen 
gaan in vanaf vandaag 18.00 uur en gelden tot en met 6 april.

De KNLTB roept alle tennisverenigingen op om alle activiteiten te staken en alle tennisparken en clubhuizen te sluiten. Hieronder 
vallen ook trainingen en vrij tennissen. We adviseren tennisscholen en commerciële tenniscentra ook gevolg te geven aan deze 
oproep. De maatregelen hebben ook gevolgen voor de Voorjaarscompetitie. 

Competitie en toernooien

De KNLTB volgt het advies en de richtlijnen die zijn afgegeven en sluit zich aan bij de oproep van NOC*NSF. Vandaar dat wij nu alle 
toernooiorganisaties en tennisverenigingen oproepen om alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en 
toernooien af te gelasten. Deze maatregelen gelden tot en met 6 april in heel Nederland. Als gevolg hiervan gaan ook de 
tennislessen niet door en is het niet toegestaan vrij te tennissen.

Afgelopen weken is door ons aangegeven dat we ons aansluiten bij de maatregelen van het kabinet en voorlopig ons mooie 
tennispark moet sluiten. Helaas hebben we de afgelopen week toch verschillende mensen aan moeten spreken die zelfs bij een 
dicht hek en onze waarschuwingsborden ons advies negeren.

Hierbij doen wij nogmaals een dringend verzoek aan al onze leden NIET af te spreken en géén gebruik te maken van onze tennis- 
en padelbanen. Gezien de strengere maatregelen van het kabinet zijn we genoodzaakt om de hekken daadwerkelijk op slot te 
gaan doen en zullen de banen niet toegankelijk zijn en dus ONBESPEELBAAR worden gemaakt. 



Namens het bestuur 
Yvonne Visser

2. Toernooicommissie                                                                  senioren@rtvquirijn.nl    

Beste Quirijners,

Even een kleine terugblik,:

Zondag 19 januari, was voor ons als TC de aanvang van tennisseizoen 2020, met veel deelnemers, uitzonderlijk zonnig weer met 
lente temperaturen, leuke en sportieve wedstrijden een geslaagd NIEUWJAARSTOERNOOI met aansluitend de nieuwjaarsreceptie

Zondag 16 februari hadden we op ons mooie paviljoen het 1ste pre CARNAVALS & Wintersport toernooi. Nederland was in de ban 
van orkaan DENNIS, code GEEL maar QUIRIJN was in de ban van GROEN - ORANJE. We kunnen terug kijken op een leuk, gezellig 
en sportief toernooi.

Voor in de AGENDA:

Als het coronavirus, RIVM en KNLTB het de tennisverenigingen weer gaat toelaten hebben we ook dit jaar  weer het TEAMTENNIS, 
een langlopende activiteit in  MEI tot en met OKTOBER / NOVEMBER. u kan inschrijven in  Damesdubbel,  Herendubbel en Mix. 
We proberen dit in alle speelsterktes te realiseren, en anders delen we u in in de speelsterkte die het dichts in de buurt komt van 
u eigen speelsterkte. Dus zoek een (nieuw) tennismaatje en schrijf u in.

Op 13 en 14 juni gaan we hopelijk samen met de jeugdcommissie een MINI - MAXI & MAXI - MINI toernooi organiseren. U mag 
dan uw kind, kleinkind, buurjongen / meisje, oppaskind, kennis tot 15 jaar uitnodigen voor dit toernooi. De introducee hoeft geen 
lid te zijn van Quirijn.

Graag willen wij als TC met u communiceren via de standaards op tafel in het paviljoen, daarin zullen we actuele informatie 
omtrent  tennis activiteiten met u delen en natuurlijk ontvangt u ook via de mail een uitnodiging met daarin een inschrijf link voor 
het toernooi. De padelcommissie probeert zoveel mogelijk aan te haken bij onze activiteiten. 

Graag willen we u er nogmaals op wijzen dat u alleen nog DIGITAAL kunt inschrijven.

Wij hopen u zo spoedig als mogelijk weer te ontmoeten op de tennisbaan.

De TC

3. Externe Toernooicommissie                                           competitie@rtvquirijn.nl                  

Beste Quirijners,

Het 5e RTV Quirijn Verbeeten Challenge Toernooi is weer afgerond. We hebben € 2300 aan het Verbeeten Fonds kunnen storten. 
272 tennissers en 76 padelers hebben deelgenomen aan het toernooi. Het geluk was dat we het toernooi toch nog hebben 
kunnen afronden, ondanks het weer en het coronavirus. De toernooien die na ons plaatsvinden/vonden zijn allemaal 
geannuleerd!

Voor meer dan 200.000 tennissers is de competitie hét hoogtepunt van het tennisseizoen. We proberen er dan ook alles aan te 
doen om de competitie door te laten gaan, voor zover de situatie het toelaat. Uiteraard staat de gezondheid van onze leden 
voorop. De afgelopen dagen heeft de KNLTB daarom alle mogelijke scenario's en bijbehorende consequenties in kaart gebracht 
en een besluit genomen over de verdere uitvoering van de competitie. De start van de KNLTB Voorjaarscompetitie wordt 
voorlopig uitgesteld naar begin mei. Op dit moment ligt het verenigingsleven stil en kunnen we nog niet voorzien tot wanneer de 
maatregelen omtrent het coronavirus aanhouden. Het voorlopig opschuiven van de startdatum van de competities naar begin 
mei is daarom het best mogelijke scenario. Op deze manier kunnen we voor de zomervakantie een volledige competitie afspelen 
en wordt verenigingen en spelers voldoende ruimte geboden om zich voor te kunnen bereiden. Uiterlijk 1 mei neemt de KNLTB 
het besluit of de nieuwe startdatum en planning haalbaar zijn of dat er nieuwe aanpassingen nodig zijn. Dit is afhankelijk van de 
situatie en dan geldende maatregelen met betrekking tot het coronavirus. We houden ons hierbij aan de adviezen vanuit het 
RIVM en NOC*NSF.

Het zomer toernooi begint 8 augustus en vanaf 1 april kan hiervoor ingeschreven worden. Zoals bekend kunnen we bij dit 
toernooi maximaal 400 deelnemers plaatsen! Dus schrijf op tijd in voor het het meest zomerse toernooi van het jaar! De naam 
van het toernooi is wel veranderd! Het zal het 8e  RTV Quirijn Meijs Schilders toernooi worden! 



We hebben voor dit jaar een officiële toernooi sponsor.

Rest ons om iedereen een goede gezondheidswens toe te wensen en dat we snel weer corona vrij op de tennisbaan kunnen 
staan!

De Externe TC

4. Jeugdcommissie                                                                                    jc@rtvquirijn.nl

Beste jeugdleden,

Super dat jullie dit jaar (weer) lid bent van onze gezellige tennisclub! Zoals je weet organiseren wij jaarlijks diverse interne 
jeugdtoernooien waarin vooral gezelligheid en sportiviteit voorop staan. Daarnaast leer je er ook nog eens héél veel van en je 
leert een hoop nieuwe (tennis)vrienden kennen!! Wij als jeugdcommissie zijn het afgelopen jaar flink vernieuwd. Monique en 
Rob zijn na vele jaren teruggetreden en Pieter en Cindy hebben het stokje enthousiast overgenomen. We gaan met z’n 4-en 
proberen er weer een superleuk jaar voor jullie van te maken!

Onze toernooien kunnen natuurlijk alleen maar een succes zijn als alle jeugdleden meedoen, dus ook jij!

Omdat wij vorig jaar bemerkt hebben dat er een overvolle agenda is op onze club hebben we besloten het aantal toernooien 
enigszins te beperken. Vooralsnog staan er voor dit jaar ca. 5 toernooien in de planning voor de periode april tot december. 
Helaas is het Vriendjestoernooi vervallen. Denk in ieder geval aan het Mini/Maxi toernooi, lichttoernooi/kamp en het 
ontbijttoernooi. Momenteel zijn we nog volop aan het brainstormen over eventuele nieuwe toernooien. Alle input is hierbij 
welkom dus mocht je zelf een leuk idee of suggestie hebben laat het ons dan ook zeker weten! Ook alle hulp van ouders is 
welkom dus mochten zij iets voor ons willen doen, laat het ons weten!

Voorafgaand aan elk toernooi ontvang je via de mail een inschrijvingsformulier. Via dit formulier kun je je direct inschrijven voor 
het betreffende toernooi. Inschrijven kan uiteraard ook via onze website.

Wij hebben er zin in en hopen je dus heel vaak te zien dit jaar!

Groetjes,

Pieter, Cindy, Serge en Paul

Jeugdcommissie RTV Quirijn                                       


