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Redactie Nieuwsbrief: Gerrit-Jan Koetje/vacatures 

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 

 

 

 

 
 

 

 

Activiteitenoverzicht 2018 
10 maart: NLDoet! Nadere berichtgeving volgt 
?? maart:      ingebruikname nieuwe bar/kaart en sjoelavond  
31 maart: start tennisseizoen 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.                    
 

AED en reanimatiecursus 31 januari 

Het aantal aanmeldingen was niet groot maar ondanks dat vonden de 

deelnemers het een erg zinvolle cursus.  

 

ALV 21 februari jl. 

Dank aan de aanwezigen voor de getoonde belangstelling! 

Enkele punten die aan de orde kwamen: 

 De vereniging is financieel nog steeds erg gezond. Het ledental is 

niet verder gedaald en laat zelfs een lichte stijging zien. Niettemin 

kan en moet het nog stukken beter. Tijdens de open middag op 31 

maart worden er gratis lessen gegeven voor leden en introducés. 

Een oproep hierbij aan alle leden om zoveel mogelijk vrienden, 

kennissen en/of familie mee te nemen. 

 Complimenten zijn er voor de secretaris en penningmeester die 

hun zaken keurig op orde hebben. 

 Er is een laptop aangeschaft. Deze is in beheer bij de secretaris en 

wordt door hem gebruikt o.a. voor de administratie en het 

sleutel/toegangsbeheer. Daarnaast kan de laptop tijdens de TKS 

gebruikt worden. 

 Ruud Drent is herkozen als bestuurslid 

 We hebben een totaalpakket (internet, tv en telefoon) van KPN 

aangeschaft. Binnenkort dus wifi op het tennispark. 

 We hebben een vernieuwde website  

www.tennisverenigingkolham.nl  het beheer ligt bij Gerrit-Jan 

Koetje en hij neemt daarmee het stokje over van Wia Swartjes. Zij 

heeft het beheer jaren gedaan en is daarvoor door het bestuur 

bedankt met een bos bloemen. 
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Van de ABC 

Vrijdagavond 23 februari wordt er door een aantal leden geverfd. De 

achterwand, de bar en de keukendeur krijgen een nieuwe kleur. 

 

De keukendeur is inmiddels door bouwbedrijf van Timmeren omgezet en er 

zijn twee lekke ruiten vervangen. Het herentoilet is nog niet volledig 

gerepareerd maar dat zal binnenkort gebeuren. 

 

Nieuwe website 

Zoals al genoemd hebben we een nieuwe website; 

www.tennisverenigingkolham.nl 

Breng een bezoekje en mocht je suggesties of tips hebben laat het even 

weten via een mail aan de vereniging. 

 

Zaterdag 10 maart NL Doet !!     OPROEP!!! 

Er valt weer veel te klussen op zaterdag 10 maart. Wethouder Peter 

Verschuren komt ons vanuit het college van B&W van de gemeente 

Midden Groningen helpen. Het is natuurlijk mooi wanneer we zelf ok in 

grote getale aanwezig zijn dus reserveer alvast die dag! Nadere 

berichtgeving volgt. 

 

Tennislessen voorjaar 

Ook dit jaar worden de tennislessen weer verzorgd door Daniëlle Koetje. In 

principe weer op de woensdagavond maar wanneer er meer belangstelling 

is van mensen die op de woensdag niet kunnen dan willen we proberen op 

maandag- donderdag- of vrijdag vroeg in de avond nog een les te plannen.  

Het gaat om 10 lessen voor de zomervakantie en eventueel nog weer 5 

lessen na de vakantie. De kosten moeten nog worden vastgesteld maar 

zullen niet erg uit de pas lopen bij het afgelopen jaar. 

Meld je nu al aan door een mail te sturen naar 

tennisverenigingkolham@live.nl  

Het geeft ons de tijd om een mooi  rooster te maken. 
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