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TENNISVERENIGING KOLHAM

Redactie Nieuwsbrief: Gerrit-Jan Koetje/vacatures
Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl
Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl

Activiteitenoverzicht 2017
1 t/m 10 september: Clubkampioenschappen;
20 oktober: Kaart, sjoel en tennisavond. Inleggeld is € 7,50 inclusief koffie, thee, drankjes
en hapjes. Voor leden en hun partner.

Tennislessen
Er wordt ook na de zomer op woensdagavond weer les gegeven. De eerste groep heeft
les van 19.45 tot 20.45 uur. De tweede groep heeft les van 20.45 uur tot 21.45 uur.
Mochten er leden zijn die graag willen meedoen, ook al hebben ze niet aan de
voorjaarstrainingen deelgenomen, dan kan dat natuurlijk. Stuur even een mail naar het
mailadres van de TV en we nemen contact met je op.

tennisverenigingkolham@live.nl.

Data tennislessen
Senioren: 13, 20, 27 september en 4 en 11 oktober.
De kosten bedragen € 30,00 voor vijf lessen.

Clubkampioenschappen 2017
Van 1 t/m 10 september worden weer de Clubkampioenschappen
georganiseerd. Gerald Wiegertjes en Bertrik Steenbergen hebben hun
ondersteuning wederom toegezegd. Ze kunnen nog hulp gebruiken dus mocht je
het leuk vinden mee te helpen bij het organiseren van zo’n toernooi laat het
Bertrik en Gerald weten. Dit kan eventueel via het mailadres van de club.
Opgeven voor de clubkampioenschappen
De organisatie zal er alles aan doen om iedereen aantrekkelijke partijen op het
gewenste niveau te laten spelen. Belangrijk is dat je je aanmeldt. Dan kunnen
we bekijken hoe we het zo leuk mogelijk kunnen maken. Zoals wel vaker gedaan
werken we als het enigszins kan, binnen een categorie, met verschillende
nivea’s. Denk niet dat het niets voor jou is.
GEWOON OPGEVEN!!!!
categorieën: HE, DE, HD, DD, GD
Inleg € 3,50 per categorie
Aanmelden: via onze Verenigingsmail tennisverenigingkolham@live.nl of via de
lijst in de kantine. Aanmelden tot uiterlijk 27 augustus maar stel het niet uit!

Geef bij je aanmelding ook je verhinderingen op maar probeer dit wel beperkt te
houden. We verwachten dat je voor de finalepartijen in het laatste weekeinde
zoveel mogelijk beschikbaar bent. Wij zijn flexibel maar vragen dit ook van jullie.
Bertrik Steenbergen (06 52639365) en Gerald Wiegertjes (06 48580585)
Whatsappen mag ook!!

Gerda Luiken Tel. 0598-321393/06-12238263
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Spelregels voor baanreservering
Omdat we nieuwe leden hebben en omdat het ook voor leden die al langer lid zijn goed is
om de afspraken rond reservering even op te frissen volgt hierna een overzicht van de
belangrijkste spelregels.
Gebruik reserveringsbord.
Bij onze tennisvereniging wordt voor reserveringen gebruik gemaakt van een
reserveringsbord dat in de hal naast de kantine hangt.
Het reserveringsbord is in tweeën verdeeld voor de twee banen en is voorzien van rijen en
kolommen die de dagen en tijden aangeven. Wanneer je een baan wilt reserveren doe je
dat met je ledenpas (KNLTB-pas) én een notering met tijd en datum in de agenda die in de
kantine ligt. Om te reserveren voor een ladderwedstrijd gebruik je de ladderbriefjes die
onder in het reserveringsbord zijn te vinden. De ladder noteer je óók in de agenda. Het
ladderen vindt in principe plaats op baan 2.
Je kunt voor maximaal 1 uur (klokuur) reserveren. Na 1 uur tennis is de baan dan weer
beschikbaar voor andere leden. Je kunt dus niet 2 klokuren aansluitend reserveren. Is de
baan na afloop van het door jou gereserveerde uur nog vrij dan kun je uiteraard wel een
tweede uur tennissen. Van alle leden die op een baan spelen, bevindt zich de pas in het
reserveringsbord en/of de namen in de agenda.
Activiteiten.
Wanneer er activiteiten zijn zoals bijvoorbeeld de lessen, clubkampioenschappen etc., dan
zul je pasjes in het reserveringsbord aantreffen die de activiteit aangeven. Deze pasjes
worden op de tijden van een evenement in het bord aangebracht, dit houdt in dat je dan
geen reserveringen kunt doen.
Overige reserveringsregels.


Wil je een baan reserveren na 18:00 uur dan is dat alleen mogelijk op de dag zelf.
Uitzondering hierop is de reservering voor een ladderwedstrijd.
Ladderwedstrijden mag je wel 5 dagen van te voren reserveren (op baan 2).
 Wil je overdag tennissen dan kun je dit op z’n vroegst 5 dagen van tevoren doen.
 Een wedstrijd t.b.v. de laddercompetitie gereserveerd en gespeeld op baan 2 kan
worden uitgespeeld ook wanneer het gereserveerde uur verstreken is.
Mocht je nog geen KNLTB-pas hebben dan zorgen wij voor een tijdelijke ledenpas
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Onlangs hebben Ruud en Gerrit-Jan namens de tennisvereniging een cheque van
€ 400,oo overhandigd aan Heleen Barkema vijwilligster van KiKa.
Tel. 0598 395217

Gezocht:bouwer van een website
We willen graag onze website een facelift geven en we zoeken een oplossing die
makkelijk te onderhouden en te beheren is. De website wordt momenteel door
Wia Swartjes onderhouden en daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Wia heeft
aangegeven hiermee te willen stoppen. We zijn daarom op zoek naar iemand die
voor ons een website kan bouwen die voor de gemiddelde pc-gebruiker goed te
onderhouden is zodat we het vrij eenvoudig kunnen bijhouden. Mocht je iemand
in je omgeving kennen die dit kan of kun je het zelf laat het ons weten. Uiteraard
zijn we op zoek naar een oplossing die niet teveel gaat kosten maar kosteloos
hoeft ook niet.
Bestuur
tennisverenigingkolham@live.nl

