NIEUWSBRIEF

NR. 2 mrt 2019

TENNISVERENIGING KOLHAM
Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent
Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl
Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl

Activiteitenoverzicht 2019






Zaterdag 16 maart: NL-Doet. Doe ook mee en meld je aan!
Zaterdag 30 maart: Start tennisseizoen met openingstoernooi
April/mei/juni: Tennislessen; je kunt je al aanmelden!
April: Start diverse KNLTB competities
17 t/m 23 juni: Tenniskampioenschappen Slochteren (TKS)

Zaterdag 16 maart NL Doet !!

OPROEP!!!

Er valt weer veel te klussen op zaterdag 16 maart. We gaan weer gezellig
aan de slag om in ieder geval het clubgebouw weer klaar maken voor het
komende tennisseizoen: voornamelijk schoonmaken van de kantine,
toegangsbord, eventueel buitenmeubilair en sponsorborden - als het weer
daar geschikt voor is- en het vullen van de potten met kleurige viooltjes.
Schoonmaakspullen zijn uiteraard aanwezig.
We beginnen om 9 uur. Natuurlijk is er een koffiepauze en tussen de
middag zorgen we voor soep en broodjes. Na de lunch maken we de
klussen -voor zover mogelijk- af. We stoppen uiterlijk om 14 uur. Ook als je
een paar uur kunt helpen is dat heel welkom. Voor de organisatie is het
prettig als je laat weten, via tennisverenigingkolham@live.nl, of je komt.

Tennislessen voorjaar
Ook dit jaar worden de tennislessen weer verzorgd door Daniëlle Koetje. In
principe weer op de woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, uitgaande van
2 groepen. Mocht er meer belangstelling zijn, dan overleggen we met
Daniëlle. Het gaat om 10 lessen voor de zomervakantie. De kosten moeten
nog worden vastgesteld maar zullen niet erg uit de pas lopen bij het vorig
jaar. Meld je nu al aan door een mail te sturen vóór 30 maart naar
tennisverenigingkolham@live.nl . Het geeft ons de tijd om een mooi
rooster te maken. Na de zomervakantie is er nog de mogelijkheid om 5
lessen te volgen.

Twee nieuwe sponsoren
M.i.v. het nieuwe tennisseizoen hebben we twee nieuwe bord-sponsoren
kunnen aantrekken, te weten Notariaat De Poel te Hoogezand en Alwyn te
Martenshoek.
Je kunt bij Notariaat de Poel terecht voor het officieel vastleggen van alle
denkbare notariële akten. Ze denken graag met je mee over inrichting van
een notariële akte zodat deze perfect aansluit bij jouw specifieke situatie.
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Alwijn Slijterij Wijnerij is onze leverancier voor dranken en is bekend
vanwege het ruim en gevarieerd assortiment speciaalbieren, wijnen en
gedestilleerd, met een concurrerend prijsniveau. Daarnaast verzorgt Alwijn
diverse proeverijen (bier, whisky, cognac en natuurlijk wijn) op locatie of in
de winkel.

ALV 27 februari jl.
Het bestuur was verheugd vele leden te kunnen begroeten.
Enkele punten die aan de orde kwamen:
 De vereniging is financieel nog steeds erg gezond. Echter is er een klein
negatief resultaat van ca. € 600 op de jaarrekening 2018. Dit met name
als gevolg van een aantal grotere aankopen. Besloten is de contributie
niet te verhogen. Het bestuur is, ondanks de discussie omtrent de
prijzen van de consumpties, voornemens deze aan te passen. Reden
hiervoor is o.a. dat de prijzen van de consumpties de afgelopen 7 jaar
niet zijn verhoogd, terwijl de inkoopprijzen wel zijn gestegen.
 De verschillende jaarverslagen 2018 zijn goedgekeurd. Als nieuw
kascommissielid heeft Geert Zwaneveld zich aangemeld.
 Er is afscheid genomen van voorzitter Gerrit-Jan Koetje en bestuurslid
Hans Edens. Gerrit-Jan en Hans zijn toegesproken en zijn bedankt voor
hun jarenlange inzet voor onze vereniging. Als dank waren er bloemen
en een kistje wijn. Hans heeft in totaal 14 jaar in het bestuur gezeten
met diverse functies en Gerrit-Jan is 12 jaar voorzitter geweest. GerritJan gaf aan dat hij met veel plezier terugkijkt op de periode dat hij in
het bestuur heeft gefunctioneerd. Hij blijft de website verzorgen en
blijft aan als VCL (Vereniging Competitie Leider).
 Als nieuwe bestuursleden zijn benoemd Marjanna Wijbenga, Sandra
Kroeze en Reind Wolthers. Reind kon i.v.m. ziekte niet aanwezig zijn.
Binnen het bestuur is afgesproken dat Ruud Drent voorzitter wordt. De
andere taken worden nog verdeeld.

Start tennisseizoen met openingstoernooi 30 maart
Tijdens de open middag op 30 maart wordt een openingstoernooi
georganiseerd, dat toegankelijk is voor leden en ook voor introducés, die
graag eens kennis willen maken met de tennissport. Een oproep hierbij aan
alle leden om zoveel mogelijk vrienden, buren en/of familie mee te nemen.
Er zal ook worden gezorgd voor de inwendige mens. Je kunt je al
aanmelden voor dit eerste buitengebeuren. NADERE INFO VOLGT.

Bouw KC (Kind Centrum)
Zoals bekend wordt het grasveld aan de Eikenlaan de nieuwe locatie voor
OBS Oetkomst en de Peuterspeelzaal, het zogenaamde “Kind Centrum”.
Momenteel ligt het voorontwerp van de bestemmingsplanwijziging voor het
KC ter inzage en is ook onze vereniging (Simon Wijbenga en Ruud Drent) op
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5 maart jl. geïnformeerd door de gemeente over de stand van zaken. De
architect is op 6 maart bekend gemaakt en tot op heden zijn er nog geen
bouwtekeningen e.d. beschikbaar. Afgesproken is dat we samen met
Stichting Dorpshuis en Vereniging Dorpsbelangen periodiek op de hoogte
worden gesteld door de projectleider van de gemeente. Onze belangen zijn
met name de hoogte van de gebouwen i.v.m. de bezonning van onze
zonnepanelen en de toegang tot ons complex.

Rabo Clubkas Campagne
De Rabobank Clubkas Campagne gaat van start!

De Rabobank start de Rabobank Clubkas Campagne! Deze Campagne is
een prachtige kans om een maatschappelijk doel van onze
tennisvereniging te realiseren!
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 maar liefst
150.000 euro te verdelen!! Wij gaan onze tennisvereniging hiervoor
aanmelden met een project Bevordering Jeugdtennis!
Let op: Bankier je al bij de Rabobank, maar ben je nog geen lid van de bank,
meld je dan snel aan (vóór 18 maart!!) als lid op de website van de
Rabobank, want alléén leden van de Rabobank Stad en Midden Groningen
kunnen straks hun stemmen uitbrengen. Lid worden kan via:
http://rabo.nl/stadenmiddengroningen/lidmaatschap

