
Allereerst willen we jullie allemaal
feliciteren met het 75-jarig jubileum van onze
tennisclub!  Festiviteiten staan nog even in de
wacht, maar de jubileumcommissie heeft wel al
mooi werk geleverd met de mooie fotocollage op
de ramen van het paviljoen. Zodra het weer kan
laten ze zeker iets van zich horen.

Zie hier de eerste nieuwsbrief van dit jaar.
Een jaar waarin we met het hele bestuur, alle
andere commissies en vrijwilligers hard werken
aan een mooie toekomst voor onze
tennisvereniging. Voor enkele nieuwe
bestuursleden is het allemaal nog even wennen,
maar het enthousiasme werkt aanstekelijk en we
zitten vol met plannen en ideeën.

Ondanks dat we nog leven midden in alle corona
problematiek zien we toch al licht aan het
einde van de tunnel. Het weer wordt beter, de
avonden langer en we hopen allemaal de
aankomende periode van de corona beperkingen af
te zijn. We hebben geluk gehad dat het
recreatieve tennis gewoon door kon gaan en de
KNLTB heeft zelfs de hoop dat er begin juni nog
een verkorte voorjaarscompetitie georganiseerd
kan worden!

Hallo Witte Raven,



Op onze tennisbanen zien we de leden weer
enthousiast bezig en er wordt weer volop
getennist. Zoals enkele van jullie wellicht al
hebben gemerkt is het soms wat drukker en moet
er zelfs soms even gewacht worden op een vrije
baan. Hang dus netjes en op de juiste
begintijd af. 

We zijn op de achtergrond al bezig met een
nieuwe manier van reserveren en afhangen. Dit
zal gezien het grote succes van de Tennis
Challenge en de vele nieuwe leden een
belangrijk item gaan worden. 

Rest ons verder nog jullie veel leesplezier te
wensen en als er vragen of opmerkingen zijn
dan weten jullie ons te vinden!

Sportieve groeten,

Bestuur de Witte Raven
Ingrid, Anouk, Danique, Raoul, Bas en Twan 



Heb je de fotocollage t.g.v. het 75-jarig
bestaan al gezien? We hebben er leuke reacties
op gekregen, dus de moeite waard om te gaan
kijken als je dat nog niet gedaan hebt.
Hopelijk kunnen we snel ons jubileum met z'n
allen vieren! Wil je het interview over ons
Jubileum bij Omroep Walraven nog eens
terugkijken:
www.omroepwalraven.nl/uitzending_gemist/5695/t
ennisvereniging-de-witte-raven-75-jaar.html

Weet je nog hoe gezellig het was bij de tennis
fiësta? Nee? Dan heb je een leuk feestje
gemist. Maar, niet getreurd, zodra het kan en
mag komt er zeker te weten weer zo'n vette
party! 

En we hebben ook al ideetjes voor andere
activiteiten, dus nog even geduld. We kunnen
wel alvast een tipje van de sluier optillen
van een activiteit die wrs. 3 mei van start
gaat. Deze kan je tot hoge hoogtes brengen.

Nieuwsgierig? Hou je mail in de gaten. 

Groetjes van de Toernooicommissie

Toernooicommissie



Dit jaar zijn we overgegaan naar de
contributie inning module van knltb.club. Dit
is een functie in het standaard abonnement dat
we dit jaar met knltb.club hebben afgesloten.

Zoals jullie gezien hebben is met deze module
de factuur veranderd en is de contributie
inning voor alle leden gesplitst in 2
termijnen.

De vrijwilligers bijdrage kon (nog) niet
gesplitst worden in 2 termijnen, maar dat zal
in de toekomst wel mogelijk worden volgens
knltb.club.

Met dit abonnement gaan we naast de
contributie inning ook andere functies
gebruiken, zoals de bardiensten planner en het
afhangbord, die je via de ClubApp kunt
bekijken.

Penningmeester

http://knltb.club/
http://knltb.club/
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Met de Knltb ClubApp kunnen de leden zelf hun
bardiensten inplannen. Je kunt dan dus zelf
bekijken wanneer een dienst goed uitkomt en
jezelf daarvoor inplannen.

Daarnaast kun je met de ClubApp digitaal banen
afhangen.

De ClubApp is een toevoeging op het knltb.club
abonnement dat we hebben afgesloten en zal het
voor de leden moderner en eenvoudig maken.

Wat de ClubApp nog meer allemaal kan kun je
lezen op:  https://www.knltb.club/clubapp/.

Rond de zomer willen we de ClubApp in gebruik
nemen. Zodra we meer informatie en instructies
hebben houden we jullie natuurlijk op de
hoogte. 

Clubapp

http://knltb.club/


Hallo allemaal!

Na een stilte door de lockdown hebben we
eindelijk weer nieuws vanuit de
jeugdcommissie. 

Zondag 11 april hebben wij het seizoen geopend
met het openingstoernooi voor onze jeugdleden.
Wat fijn dat we elkaar weer sportief mochten
zien. Het was een groot succes met 20
inschrijvingen. Helaas waren Janneke en Ize
ziek, maar Tristan, Wes, Giel, Cas, Puck,
Silke, Evi, Lieke, Jolijn, Juul, Jet, Isis,
Moos, Imke, Roos, Louis, Suus en Jasmijn
hebben zich goed uitgeleefd op de baan. Vier
rondes beetje op niveau en ook lekker
gehusseld. De reacties waren leuk en de
kinderen waren enthousiast want ze vonden het
vooral fijn om weer met en tegen elkaar te
mogen tennissen. 

Jong en oud samen, jammer dat jullie als
ouders niet mochten komen kijken maar er komt
een tijd dat het weer gezellig op het terras
kan met een kopje koffie. Na de laatste ronde
nog een lekker warm worstenbroodje, want het
was nog wel een beetje fris zo in april…. 

Jeugdcommissie



Deze maand hebben we een leuke actie, april
Vriendjesmaand. Elk jeugdlid mag 2 keer een
vriendje, broertje of zusje meenemen naar de
tennisles. We hebben al vele nieuwe gezichten
gezien, erg leuk! 

We hopen dat er nieuwe leden bijkomen. Een
aantal vriendjes hebben zich aangemeld voor
proeflessen of zijn inmiddels gestart met de
Tennis Challenge. Welkom allemaal! 

Onze nieuwe activiteit staat gepland op
zondagmiddag 13 juni. Een tennismiddag met
aansluitend een bingo! Zet het alvast in je
agenda, wij hebben er zin in.

Sportieve groet Ilja, Rob en Erna. 

Jeugdcommissie



Enkele foto's van het Openingstoernooi van
zondag 11 april:

Jeugdcommissie



Zoals jullie vast wel weten zijn we als
bestuur druk geweest met een actie om nieuwe
leden te werven. 

En wat een succes is deze actie, maar liefst
78 mensen hebben zich aangemeld om deel te
nemen aan de Tennischallenge. 

De deelnemers van de Tennischallenge zijn
lid tot 1 juli en kun je herkennen aan het
volgende pasje: 

Tennischallenge



Op de zondagen van 18 april tm 13 juni
(m.u.v 13 mei) van 09:00-13:15 hebben de
deelnemers van de Tennischallenge les. En
daarnaast kunnen ze gewoon vrij tennissen.

De eerste zondag hebben we erop zitten en
het was een zeer geslaagde ochtend met veel
enthousiaste reacties van de deelnemers. Zie
voor de foto's de volgende bladzijde.

We hopen dat de rest van de challenge net
zo’n succes gaat worden! En we hopen dat we
er met z'n allen voor zorgen dat onze nieuwe
leden zich welkom voelen.

Tennischallenge



Enkele foto's van afgelopen 18 april:

Tennischallenge



De laatste hand wordt gelegd aan onze nieuwe
website. Je ontvangt een mail wanneer deze
live is.

Volg je ons al op Facebook? -->>
www.facebook.com/DeWitteRaven

We mogen de aankomende weken drie nieuwe
sponsoren verwelkomen. We zijn natuurlijk
hartstikke trots en dankbaar voor al onze
sponsors. 

Wil jij jouw naam ook zien pronken aan onze
sponsorzuil? We hebben nog een paar plekjes
vrij. Stuur een mailtje naar
sponsor@dewitteraven.nl en we nemen snel
contact met je op! 

Sponsoring & PR



Tennis tijdens Corona


