
NIEUWSBRIEF   NR. 1 januari 2018  TENNISVERENIGING KOLHAM 

 
 

                        

 

 

 

 

 

  

Redactie Nieuwsbrief: Gerrit-Jan Koetje/vacatures 

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 

 

 

 

 

 

Activiteitenoverzicht 2018 
21 februari:    Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) 
?? maart:      ingebruikname nieuwe bar/kaart en sjoelavond  
31 maart: start tennisseizoen eventueel open middag 
April/mei/juni: tennislessen 
April:  start diverse KNLTB competities 
18 t/m 24 juni: Tenniskampioenschappen Slochteren (TKS) 
Okt. 2017/ mrt 2018 1 lesgroep in de hal.                    
 

Oproep !! AED en reanimatiecursus 31 januari 

Zie de vorige nieuwsbrief. De cursus wordt gegeven door de EHBO-

vereniging Kolham en beslaat één avond van ca. anderhalf/twee uur. De 

locatie is de kantine van de IJsvereniging, aanvang 20.00 uur. Een erg 

nuttige cursus en we roepen de leden dan ook op hieraan mee te doen. 

Immers we kunnen er allemaal mee te maken krijgen op ons park. Om 

een beeld te krijgen van de interesse willen we graag dat jullie je via een 

mail aan de tennisvereniging aanmelden.  

Mail naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Nieuwjaarstoernooi  
Het is altijd weer een leuk toernooi en ook dit jaar was hierop geen 

uitzondering. Met 17 deelnemers en een aantal toeschouwers waren de 

banen en de kantine van LTC De Kalkwijck goed bezet. Onder het genot 

van een hapje, een drankje en natuurlijk de traditionele 

nieuwjaarsrolletjes werd er naast het tennis veel gekletst en gelachen. 

Natuurlijk was er iemand met de meest gewonnen en iemand met de 

minst gewonnen games maar dat is verder niet zo belangrijk. Tegen half  

één gingen de laatsten naar huis en kon John Kleine die van LTC de 

Kalkwjjck de bar beheert en ons prima verzorgde afsluiten. 

 

De Algemene Leden Vergadering staat gepland voor 

woensdagavond 21 februari aanvang 20.00 uur. 

De agenda en stukken worden nog via de mail verspreid. 

 

Kaart en sjoelavond 

Om de zaal met de nieuwe indeling in te wijden leek het ons leuk om in 

maart een kaart en sjoelavond te organiseren. Nadere berichtgeving volgt. 
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De Rabobank Clubkas Campagne gaat van start!  

Stem op TV Kolham! 

Goed nieuws: de Rabobank start de Rabobank Clubkas Campagne! De Clubkas 

Campagne is een prachtige kans om de kas van onze tennisvereniging te 

spekken! 

De Rabobank Clubkas Campagne werkt als volgt: 

De Rabobank stelt een deel van haar winst beschikbaar aan het lokale 

verenigingsleven. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen de leden van 

Rabobank Stad en Midden Groningen hun stem uitbrengen op de verenigingen die 

zich hebben aangemeld. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op 

een vereniging uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging ontvangt. 

Dit jaar heeft de Rabobank 70.000 euro te verdelen!! 

Wij hebben onze tennisvereniging hiervoor aangemeld! 

Bankier je bij de Rabobank, maar ben je nog geen lid van de bank, meldt je dan 

snel aan als lid op de website van de Rabobank. Alléén leden van de Rabobank 

Stad en Midden Groningen kunnen hun stem uitbrengen van 8 februari tot en met 

22 februari. Begin februari ontvangen deze leden van de Rabobank per post een 

stemkaart met een unieke stemcode. De stemmodule staat tussen 8 en 22 

februari live op de website van de Rabobank (5 stemmen per lid, met maximaal 2 

op dezelfde club). 

Let op: Wanneer je klant bent van de Rabobank, bent je niet automatisch ook lid 

van de bank. Je kunt controleren of je al lid bent via Rabobank Internetbankieren. 

Bij ‘uw gegevens’ staat dan in de laatste tabel van ‘persoonlijke gegevens’ of je lid 

bent van de Rabobank of niet. Wilt je meestemmen? Vraag dan zo snel mogelijk 

nog je lidmaatschap aan. En natuurlijk kun je ook vrienden, familie en bekenden 

die lid zijn van de Rabobank aansporen om op TV Kolham, te stemmen! 

Van de ABC 
Inmiddels heeft de ABC de bar verplaatst en allerlei andere klussen die daarmee 

verband houden aangepakt. We zijn toe aan het schilderen. Lia Veldhoen zal met 

een kleurenvoorstel komen. Tijdens de werkzaamheden werd geconstateerd dat 

de watertoevoer naar het herentoilet lek was. Geluk bij een ongeluk was dat we 

door de werkzaamheden aan de bar er snel achter zijn gekomen. Overigens had 

het één niets met het ander te maken. De ABC is er direct mee aan de slag gegaan 

en heeft het lek kunnen herstellen. Nu nog even weer de boel aansluiten.    
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De organisatie van de TKS is in volle gang. We herhalen nog even de 
oproep die we eerder hebben gedaan m.b.t. sponsoring  
 

Sponsoren TKS 2018  
Voor het organiseren van een dergelijk evenement is geld nodig. Mocht je 
werkzaam zijn bij een bedrijf waarvan je denkt; ze willen misschien wel  
als sponsor optreden van de TKS 2018 zou je dat dan willen doorgeven via 
tennisverenigingkolham@live.nl ?  
Wellicht kun je zelf vragen of men geïnteresseerd is in sponsoring. De 
ervaring leert dat dit vaker wordt toegezegd wanneer de vraag komt van 
een werknemer  
dan van iemand buiten het bedrijf. 

Meer informatie kun je krijgen bij Ruud Drent, Hans Edens of Siemon 

Wijbenga. Een mailtje naar tennisverenigingkolham@live.nl en één van 

hen neemt contact met je op. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Tel. 0598 395217 

 

mailto:tennisverenigingkolham@live.nl
mailto:tennisverenigingkolham@live.nl

