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

 
 

 
 
 

 

Activiteitenoverzicht 2018  

 
juni: lessen op woensdag: 6, 13 juni; uitloop 27 juni 
         lessen op vrijdag: 1, 8, 15 juni; 6 juli; uitloop 13 juli 
31 augustus t/m 9 september: clubkampioenschappen, afhankelijk van 
deelname en/of vakanties kan ook 1 september gestart worden 
18 t/m 24 juni:  Tenniskampioenschappen Slochteren (TKS) 
19 Okt. 2017 :  kaart en sjoelavond     
         

OGTB competitie thuiswedstrijden 
Dinsdag 5 juni om 19.00 uur tegen Woldendorp 
Dinsdag 10 juli om 19.00 uur tegen Tiod Nieuwolda 
       

 
De inschrijving voor de TKS loopt nog t/m 11 juni (is dus verlengd). Kijk op 
www.tksslochteren.nl of www.toernooi.nl . 
 

Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) 
Zie de vorige Nieuwsbrief.  
Inmiddels heeft het bestuur een Privacy Protocol opgesteld. Deze zal 
binnenkort naar alle leden worden gestuurd en op de website worden 
geplaatst. Voor een aantal gegevens van onze leden die wij verwerken op 
de website is toestemming nodig. Denk aan email en telefoonnummers 
van commissieleden. Het gebruik van fotomateriaal waarop 
leden/personen herkenbaar zijn kan alleen wanneer leden hebben 
aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. 
In de mail die we naar de leden sturen zal hier naar gevraagd worden. 
Het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden zal i.v.m. de AVG engszins 
aangepast worden. 

 

SWS 1 september 2018 
Het Slochter Wold Spektoakel, een jaarlijks evenement vol actie, sport en 
spel voor en door dorpen uit voormalig gemeente Slochteren. Het SWS is 
een mooie gelegenheid om aan teambuilding te werken en samen een 
leuke, sportieve dag te hebben. Door de diversiteit van de spelen vraagt 
het evenement om een echte teamprestatie, waarbij sport, spel, 
behendigheid en gezelligheid centraal staan. 
Voor meer info zie https://www.facebook.com/woldspektoakel of vraag Gerrit-
Jan Koetje 
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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 en een agenda. 

 

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 bij het bord 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. Een ladderpartij kan 

5 dagen voor het geplande tijdstip gereserveerd worden. 

 

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. 

 

Een reservering voor de avond (na 18.00 uur) kan alleen op de dag zelf 

gedaan worden. Wil men overdag spelen dan kan 5 dagen vooraf de baan 

gereserveerd worden. 

 

Let op! Alle leden die de baan gedurende een uur bespelen moeten in het 

bord en in de agenda staan. Het is dus niet mogelijk een baan te reserveren 

met een viertal die twee uren willen dubbelen!! Uiteraard kan na afloop van 

een gereserveerd uur wel doorgespeeld worden wanneer de baan na dat uur 

niet door anderen is gereserveerd. 

 
Uitganspunt is dat wanneer je een uur getennist hebt en anderen willen 
gebruik maken van de baan je plaats maakt. 
 

.  
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 Najaarscompetitie 

Mocht er interesse bestaan om deel te nemen aan de KNLTB najaarscompetitie laat het 
ons zo snel mogelijk weten. Het gaat evenals in de voorjaarscompetitie om 7 rondes. 
Dit zijn de data. 

 
 
Neem eventueel z.s.m. contact op met Gerrit-Jan Koetje zodat de inschrijving geregeld 
kan worden.    
 

Eindstand KNLTB competitie: 
Heren 1 zaterdagcompetitie: 4e plaats 
Heren 1 50+ maandagcompetitie: 4e plaats 
Heren 2 50+ maandagcompetitie: 7e plaats 
Gemengd 8/9 zondagcompetitie: 2e plaats 

 
Alternatieve tennisladder 
Het bestuur heeft de vraag gekregen of het mogelijk is dat TV Kolham mee doet aan 
een alternatieve laddercompetitie enkelspel. Mogelijk dat er onder leden 
belangstelling voor bestaat.  Het is een laddercompetitie samen met LTC De Kalkwijck 
en Tv De Stirum. Het gaat via een app.  
 
Het bestuur is erg blij met de laddercompetitie zoals deze nu loopt. Er zijn maar weinig 
verenigingen die kunnen zeggen dat meer dan de helft (2/3e bijna) mee doet aan een 
verenigingsladdercompetitie zoals bij ons. Onze laddercompetitie staat dan ook niet ter 
discussie. De vraag komt meer voort of we leden iets extra’s kunnen en willen bieden. 
Voordat het bestuur hierover een standpunt inneemt willen we eerst peilen of er 
belangstelling voor zo’n competitie is. Meer informatie kun je vinden op 
www.sportconnexions.com. Dit jaar is het nog een experiment. Mocht het volgend jaar 
een vervolg krijgen dan zijn hieraan kosten verbonden (€150,00 ex BTW voor 1 
categorie te delen door het aantal verenigingen). Overigens heeft het bestuur al wel 
het standpunt ingenomen, mocht het zover komen, deze kosten door te berekenen 
aan de deelnemers. 
Mocht je hiernaan willen deelnemen laat het ons weten via een mail naar de 
vereniging 
                    

Pasjesavond 
Zoals al gemeld is de pasjesavond weer geintroduceerd. Iedere vrijdagavond vanaf 
20.00 uur zijn de banen hiervoor beschikbaar. De animo is tot nu toe hoopgevend dus 
blijf vooral komen! 
 
        
    

 
 
 
 
 

http://www.sportconnexions.com/

