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Activiteitenoverzicht 2019
27 februari: Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering)
16 maart:
NLdoet vrijwilligersdag/schoonmaak
30 maart:
start tennisseizoen eventueel open middag
April/mei/juni:
tennislessen
April:
start diverse KNLTB competities
17 t/m 23 juni: Tenniskampioenschappen Slochteren (TKS)

Nieuwjaarstoernooi
Met 15 deelnemers en een aantal toeschouwers en/of leden die een
kaartje wilden leggen 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 (Sandra
Kroeze) en iemand met de minst gewonnen (Ruud Drent) games. Tegen
twaalf uur gingen de laatsten naar huis en kon John Kleine, die voor LTC
de Kalkwjjck de bar beheert en ons prima verzorgde, afsluiten.

De Algemene Leden Vergadering staat gepland voor
woensdagavond 27 februari aanvang 20.00 uur.
De agenda en stukken worden nog via de mail verspreid.

Schilderwerkzaamheden
Komend voorjaar is er buitenom schilderwerk te doen. We doen graag
weer een beroep op leden die die dit willen oppakken. We hebben een
aantal prima schilders in ons midden zo is gebleken tijden de opknapbeurt
van onze bar.
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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!
Rabobank Stad en Midden Groningen organiseert in 2019 weer de Rabobank
Clubkas Campagne. De Clubkas campagne is bedoeld voor verenigingen en
stichtingen die bij Rabobank Stad en Midden Groningen bankieren. Dit jaar stelt
de bank maar liefst 150.000 euro beschikbaar aan deelnemende verenigingen en
stichtingen.
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. Leden
mogen vijf stemmen uitbrengen via de stemmodule. Dat betekent dat de waarde
van de stem achteraf wordt bepaald (maximaal 5 euro per stem), op basis van het
totaal aantal uitgebrachte stemmen.
Wij willen onze tennisvereniging hiervoor aanmelden!
Bankier je bij de Rabobank, maar ben je nog geen lid van de bank, meld je dan snel
aan als lid op de website van de Rabobank.
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!
We laten jullie weten wanneer we ons hebben aangemeld en wat dan verder te
doen.

