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Redactie Nieuwsbrief: Gerrit-Jan Koetje/vacatures 

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 

 

 

 
Tel. 0598 395217 

 

 
Gerda Luiken Tel. 0598-321393/06-12238263 

 

Prima opkomst ALV 1 maart jl. 
We mochten weer een groot aantal leden verwelkomen op onze ALV. Dank aan de 

aanwezigen voor de getoonde belangstelling! 

Enkele punten die aan de orde kwamen: 

 De vereniging is financieel gezond maar het ledental kan wel een impuls 

gebruiken. Er wordt een flyeractie in het dorp georganiseerd. Nieuwe leden 

krijgen 5 gratis tennislessen aangeboden.  

 Complimenten zijn er voor onze penningmeester, Koos Speelman, die de 

boekhouding keurig op orde heeft. Het voltallige bestuur krijgt nog een 

compliment vanuit de vergadering voor haar inzet. 

 Dit jaar is er weer het Schooldorpsfeest. Tijdens de vergadering wordt gemeld 

dat het mooi zou zijn wanneer de tennisvereniging deelneemt aan de optocht. 

Hierbij een oproep aan de leden!! Wie heeft ideeën suggesties en zou hierin 

iets willen betekenen? 

 Het schuurtje is aangetast door bevingsschade. Dit is gemeld en administratief 

afgehandeld. Bouwbedrijf van Timmeren zal de schade herstellen. Het streven is 

dit voor aanvang van het tennisseizoen te realiseren. 

 Er is een TV aangeschaft. Deze zal per 1 april geplaatst en geïnstalleerd zijn. We 

hebben dit kunnen combineren met een sponsordeal met Expert Hoogezand. 

 Hans Edens is herkozen als bestuurslid 

 

NLDOET 11 maart; …..iedereen wordt van harte uitgenodigd!!! 
Op zaterdag 11 maart doen we weer mee aan NL DOET. We beginnen om 9.15u en gaan 
dan zoveel mogelijk de kantine en de buitenboel "seizoen klaar" maken. Gelukkig heeft 
onze sponsor BAS weer aangeboden de ramen en het houtwerk buitenom voor hun 
rekening te nemen. In ieder geval is het de bedoeling om de reclameborden schoon te 
maken (als het tenminste niet heel hard vriest, want dat schoonmaken van de 
reclameborden is het handigst om buiten te doen), verder de kantine zoals gebruikelijk 
(ramen, keuken, kleedkamers, toiletten etc.), het toegangsbord boven het hek en als we 
tijd hebben het buitenmeubilair. 
 
Om ca. 12.15 - 12.30 stoppen we, nemen even iets te drinken en halen daar iets lekkers 
bij van Gerrit (kroketje, patatje o.i.d.) en de werkzaamheden die dan nog niet zijn 
afgerond of waarvoor het nog een beetje vroeg is (plantjes in de bloempotten b.v.), doen 
we op een later tijdstip in maart. 
 
In principe is dit een oproepje voor alleen de schoonmaakwerkzaamheden, de 
baancommissie en ABC zullen denk ik zelf wel wat mensen persoonlijk benaderen om zo 
af en toe te helpen (de mannen zijn al regelmatig langs de baan aan het werk),  misschien 
ook op zaterdag 11 maart, om de baan klaar te maken. e.e.a. hangt natuurlijk ook af van 
het weer. 
Laat het even weten als je niet de mogelijkheid hebt om te komen helpen. Tot dusver 
hebben 5 mensen een verhindering doorgegeven, dus dat belooft tot nu toe voldoende 
hulp 
 
Want, nogmaals, jullie weten: vele handen maken licht werk!!!  Tot 11 maart wellicht. 
Wia 
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OPGAVE LADDERCOMPETITIE  2017       SENIOR & JEUGD 
Het tennisseizoen 2017 laat nog een paar weken op zich wachten, maar u kunt zich weer 

opgeven voor de laddercompetitie. Nog even in het kort; wat houdt de ladder precies in?  

De laddercompetitie is bedacht om een ieder eens met een ander te laten spelen. Met dit 

systeem sta je vaker op de baan en ontmoet je ook eens andere spelers. Dit geldt ook voor 

de nieuwe leden onder ons. Schaam je niet ! 

Als je voor aanvang van de laddercompetitie in dit jaar ( voor 1 APRIL 2017), 16 jaar bent 

geworden, kun je mee doen in de senioren Laddercompetitie. 

 De categorien  bestaan uit:  Dames-enkel, Heren-enkel, Mix-koppel, Dames-Dubbel, 

Heren-Dubbel en Jeugd 

 1 keer per drie à vier weken 1 partij spelen   (start op dinsdag 4 april 2017) 

 Het gaat om twee gewonnen sets 

 Promoveren en Degraderen mogelijk, puntentelling na te lezen in het reglement 

 Na de eerste algemene ronde worden er  twee poules gemaakt, A en B. De 

wedstrijden van deze algemene ronde worden ingedeeld aan de hand van de 

eindstand van het vorige jaar. Alle nieuwe deelnemers/sters starten dus de eerste 

ronde onderaan 

 Bij voldoende deelname, minimaal 12 per categorie, dan wordt er in een A en B poule 

gespeeld, bij 10 deelnemende spelers / koppels: alleen maar een A-poule 

 Er zullen 7 ronden in totaal worden gespeeld   (t/m het einde van het tennisseizoen) 

 Prijs per persoon senior per onderdeel € 2,00; de jeugd speelt GRATIS. 

 Jeugd: Iedereen die groot-veld speler is kan meedoen. 

 Iedereen kan meespelen 

Opgave voor maandag 3 april 2017 bij: Reinier Mellens: 381111 of Tekla Venema: 

399845 

of 

 ladder.t.v.kolham@gmail.com 

Hoe meer deelnemers/sters, hoe spannender de laddercompetitie. 

 

Tennislessen 2017 

Daniëlle Koetje zal ook dit jaar weer de tennislessen verzorgen. Er worden 10 lessen 

aangeboden voor de prijs van € 60,00. Het is de bedoeling om de lessen voor de jeugd op 

vrijdag te plannen.  In verband met het werkrooster van Daniëlle willen we bij voorkeur 

voor de senioren dit jaar de woensdagavond reserveren. De eerste lessen starten dan 

woensdag 5  respectievelijk vrijdag 7 april. Je kunt je nu aanmelden door een mail te 

sturen naar tennisverenigingkolham@live.nl. Hoe eerder we de opgaves hebben hoe 

beter. En heb je potentiële nieuwe leden die een keertje mee willen doen neem ze dan 

mee. Na de zomervakantie zullen er waarschijnlijk ook weer lessen worden aangeboden 

maar daarover later meer. 
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 De voorlopige activiteitenkalender: 
- 11 maart NLDOET schoonmaak- en andere activiteiten op en rond het 

tennispark. 
- 1 april open dag vanaf 13.30 uur 
- 8 april start KNLTB  zaterdagcompetitie heren 
- 10 april start KNLTB maandag 55+ competitie heren 

- 10 juni jubileumactiviteiten 
- Slochter Tenniskampioenschappen 19 t/m 25  juni 
- Clubkampioenschappen direct na de schoolvakanties vanaf 4 september 
- 20 oktober kaart-, sjoel- en tennisavond 

 

 

1 April 13.30 uur Open dag!!!!! 
Hieronder de flyer die we gaan verspreiden. 
                 

 
 

 

ABC werkt al volop aan een fietsenstalling bij de oefenkooi!!!!! 

 

Er is contact gezocht met Van der Span om de verlichting van de 

lantaarnpalen te verbeteren. 

 

En niet vergeten NLDOET zaterdag 11 maart vanaf 9.00 uur!!! 

 

 

 www.salonesperance.nl/              

 

 


