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Activiteitenoverzicht 2019


17 t/m 23 juni: Tenniskampioenschappen Slochteren (TKS)

Foto impressie NL Doet en OpenDag

Beide dagen waren erg geslaagd. Het complex ligt er weer blinkend en perfect bij
en op de Open Dag was het gezellig druk en werd er leuk getennist.

Met dank aan de kantinecommissie voor de organisatie en met
name voor de eigengemaakte maaltijden voor beide dagen!!
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Geïnteresseerd in de nieuwe competitievorm: de clubladder?
Aanvullend op onze eigen laddercompetitie willen we onze leden ook de
mogelijkheid bieden van de “clubladder”. Deze nieuwe competitievorm is
bedoeld voor onze leden (alleen HE en DE) die ook wel eens op een ander
park willen spelen en/of bijvoorbeeld niet de mogelijkheid hebben om competitie
spelen.
Velen van jullie doen met plezier mee aan onze eigen laddercompetitie. Dit
zorgt voor onderlinge verbinding tussen de leden, wat we als bestuur belangrijk
vinden. Uiteraard staat onze eigen laddercompetitie dan ook niet ter discussie.
Wat is de clubladder
Dit is een extra mogelijkheid om op jouw eigen niveau 1 keer in de 2 weken een
wedstrijd te spelen tegen een lid van de tennis clubs LTC de Kalkwijck, TV de
Stirum en Tennisvereniging Kolham. Het is alleen voor heren enkel en dames
enkel spel en het werkt heel simpel:
 Elke 2 weken wordt er een leuke wedstrijd voor je geregeld.
 Afspreken en uitnodigen gebeurt via de app.
 Je kiest zelf op welke dagen je graag speelt.
 Samen bepaal je op welk tennispark je speelt.
 Je wordt ingedeeld op jouw speelniveau.
 Je wisselt van plek als je wint van iemand die hoger staat.
 Bekijk het filmpje en het volledige reglement
op https://www.sportconnexions.com/nl/tennisladder/
Door hieraan deel te nemen krijg je een meer gevarieerde competitie met leuke
wedstrijden op je eigen niveau en op de 3 verschillende parken.
Deelname is echter evenals bij andere competities niet gratis. De kosten zijn
afhankelijk van het aantal deelnemers. Indien er bijvoorbeeld tien leden vanuit
onze vereniging hieraan deelnemen, zullen de kosten circa 7 euro per persoon
per seizoen bedragen. Bij minder deelnemers zijn de kosten uiteraard hoger.
Van jullie willen we graag weten wie hiervoor belangstelling heeft.
Meld je aan door een mail te sturen vóór 20 april naar

tennisverenigingkolham@live.nl .

Bevorderen jeugdtennis
Met een aantal omliggende tennisverenigingen is ons bestuur bezig om tennis
voor de jeugd te bevorderen. Onderwerpen als het werven van jeugdleden en
behouden van jeugdleden voor de vereniging komen aan de orde. Dit heeft o.a.
al geresulteerd in het houden van een toss-avond voor de jeugd van de
deelnemende verenigingen.
In samenwerking met OBS Oetkomst gaan wij als TVK op woensdagmorgen 22
en 29 mei voor 3 groepen leerlingen (groep 3 t/m 8) tennislessen verzorgen op
ons park. De kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging en na afloop een leuke
aanbieding om les te nemen en lid te worden van onze vereniging.
Lesmateriaal voor deze morgens hebben we gehuurd bij de KNLTB. Wordt
vervolgt dus.
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Pasjesavond
M.i.v. het nieuwe tennisseizoen starten we ook weer met de pasjesavond op
de vrijdag vanaf 20.00 uur. Lukas Voorzee (06-53936654) gaat een groep app
maken waarop je kunt aangeven of je komt. Dat enthousiasmeert. Dus meld je
aan bij Lukas voor de groep app.

Rabo Clubkas Campagne
De Rabobank Clubkas Campagne is van start gegaan!

Deze Campagne is een prachtige kans om het jeugdtennis binnen onze
tennisvereniging te bevorderen!
Zoals jullie weten stelt De Rabobank 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. Dit jaar heeft de Rabobank maar
liefst 150.000 euro te verdelen!! Om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen
hebben we dit jaar een samenwerkingsverband met de Vrouwen en Meiden van
Nu Kolham. Met hen is afgesproken dat hun leden 2 van de 5 stemmen gaan
uitbrengen op onze tennisvereniging.
Van jullie vragen we daarom ook 2 van jullie 5 stemmen uit te brengen op
Vrouwen en Meiden van Nu Kolham. Hierdoor krijgen beide verenigingen
het dubbel aantal stemmen, wat dus dubbel zoveel geld oplevert!

Vergeet dus niet te stemmen op onze tennis vereniging
en op de Vrouwen van Nu Kolham!!

