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Redactie Nieuwsbrief: Gerrit-Jan Koetje/vacatures 

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 

 

 

 

 
 

 

 

Activiteitenoverzicht 2018  

 
4 mei zijn de banen vanaf 18.00 uur gesloten i.v.m. de dodenherdenking 

 
Mei: lessen op woensdag: 9, 16, 23, 30 mei en vrijdag 11, 18, 25 mei 
18 t/m 24 juni:  Tenniskampioenschappen Slochteren (TKS) 
19 Okt. 2017 :  kaart en sjoelavond     

               

 
De inschrijving voor de TKS start dinsdag 1 mei. Wacht niet en schrijf je 

snel in !! Kijk op www.tksslochteren.nl of www.toernooi.nl . 

Hieronder een groot deel van de organisatiecommissie TKS. Op de foto 

ontbreken Els Mensinga, Hans Edens, Marjanna Wijbenga, Lia Veldhoen 

en Daniëlle Bergsma. 

 

mailto:tennisverenigingkolham@live.nl
http://www.tennisverenigingkolham.nl/
http://www.tksslochteren.nl/
http://www.toernooi.nl/
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Pasjesavond 

Zoals via de mail al gemeld is de pasjesavond weer geintroduceerd. Iedere 

vrijdagavond vanaf 20.00 uur zijn de banen hiervoor beschikbaar. De eerste 

avond verliep al hoopvol. Overigens is er op 4 mei geen pasjesavond. Vanaf 

18.00 uur zijn de banen dan voor de rest van de avond gesloten. 

Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) 

Zoals uit de media wellicht is vernomen wordt per 25 mei de AVG van 

kracht. Deze verordening ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens 

en de beveiliging daarvan. Wat mag wel en wat mag niet? 

Alle verenigingen die persoonsgegevens verwerken vallen onder de AVG. 

De AVG onderscheidt 2 partijen. Enerzijds heb je de verantwoordelijke, 

degene die het doel en de middelen van de verwerking van 

persoonsgegevens vast stelt. Anderzijds heb je de verwerker, degene die in 

opdracht van de verantwoordelijke gegevens verwerkt. Dat kan in veel 

gevallen dezelfde (rechts)persoon zijn. Wij leggen naam, adres, 

woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en email vast ten behoeve 

van een goede bedrijfsvoering van de tennisvereniging. We zijn dus 

verwerker maar daarmee in dit geval tevens verantwoordelijke. 

Een deel van de gegevens kan de vereniging zonder toestemming van leden 

beheren. Wel moet men kunnen aangeven met welk doel de gegevens 

worden beheerd. Voor bepaalde gegevens is uitdrukkelijk toestemming 

nodig van het lid. Een overzicht met verkregen toestemming moet dan ook 

worden bijgehouden door de vereniging. 

Nu zijn de gegevens die wij bij Tennisvereniging Kolham bijhouden nodig 

voor een goede bedrijfsvoering. We houden geen gegevens bij waar vooraf 

toestemming voor verkregen moet worden. Bij dit laatste kun je denken 

aan gegevens als, religie, etnische afkomst, medische gegevens, 

strafregister, lidmaatschap vakbond. 

Wij delen onze gegevens niet met derden behoudens de gegevens die wij 

aan de KNLTB doorgeven en alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor 

een goede bedrijfsvoering.  

Het bestuur is bezig met een inventarisatie wat er zoal bij deze AVG komt 

kijken en zal met een Privacy Protocol komen. We houden jullie op de 

hoogte. 
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KNLTB competitie thuiswedstrijden 

Heren dubbel 55+ 1e team 

Maandag  7 mei om 11 uur tegen GKTC 1 

Maandag 14 mei om 11.00 uur tegen Emmen 1 

Maandag 4 juni om 11.00 uur tegen De Kalkwijck 3 

Heren dubbel 55+ 2e team 

Maandag 28 mei om 11.00 uur tegen Musselkanaal 1 

Heren zaterdag 

Zaterdag 5 mei om 13.00 uur tegen Stadskanaal 1 

Zaterdag 26 mei om 13.00 uur tegen Veendam 5 

Zaterdag 2 juni om 13.00 uur tegen Sla Raak 2 

8/9 competitie 

Zondag 27 mei om 17.00 uur tegen Borger 1 

OGTB competitie thuiswedstrijden 

Dinsdag 29 mei om 19.00 uur tegen Amor Beerta 

Dinsdag 5 juni om 19.00 uur tegen Woldendorp 

Dinsdag 10 juli om 19.00 uur tegen Tiod Nieuwolda 

 

                                   

        

    

 

 

 

 

 

Met dank aan Henry voor het ontwerpen van de poster 


