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Activiteitenoverzicht 2019
 Iedere vrijdagavond vanaf 20.00 uur: Pasjesavond
 17 t/m 23 juni: Tenniskampioenschappen Slochteren (TKS)
 31 augustus t/m 8 september: Clubkampioenschappen
 22-5, 29-5, 5-6, 12-6 : Data training
Bevorderen jeugdtennis
Zoals eerder gemeld is het bestuur bezig om tennis voor de jeugd te bevorderen
met een aantal omliggende tennisverenigingen. De eerste toss-avond is
gehouden in Appingedam (zie foto) en was een succes. De tweede wordt
aanstaande vrijdagavond, 24 mei, gehouden bij tennisvereniging Watec in
Wagenborgen.

In samenwerking met OBS Oetkomst gaan wij als TVK op woensdagmorgen, 22
en 29 mei, voor leerlingen (groepen 3 t/m 8) tennislessen geven op ons park.
Deze 2 ochtenden worden verzorgd door Gerrit-Jan, Roelof, Agnes en Ruud.
Niels Koetje heeft voor de lessen de oefenstof geschreven. Op de tweede dag
zijn ook de ouders uitgenodigd om te komen kijken. Na afloop krijgen de
kinderen een diploma en een leuke aanbieding om les te nemen en lid te
worden van onze vereniging. De kosten hiervan worden vergoed door de
opbrengst vanuit de Rabo Clubkas Campagne.

Pasjesavond
M.i.v. het nieuwe tennisseizoen is ook weer gestart met de pasjesavond op de
vrijdag vanaf 20.00 uur. Lukas Voorzee (06-53936654) heeft al een groepsapp
gemaakt waarop je kunt aangeven of je komt. Dus meld je snel aan bij Lukas
zodat je kunt zien wie er komen.
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De clubladder
Inmiddels hebben zich 5 leden aangemeld voor deze nieuwe competitievorm,
als aanvulling op onze eigen laddercompetitie. De eerste wedstrijden zijn
gespeeld. Aanmelden kan nog steeds via tennisverenigingkolham@live.nl .
Zie voor verdere info in de vorige nieuwsbrief nr. 3.

Rabo Clubkas Campagne
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 verdeeld en wij hadden ons aangemeld met ons project om het
jeugdtennis te bevorderen.
Vorige week woensdag hebben we onze prijs in ontvangst genomen tijdens een
erg gezellige avond in Groningen m.m.v. Erben Wennemars. Het bedrag van
400 euro is mede te danken aan de samenwerking met de Vrouwen en Meiden
van Nu Kolham.

Tennis Kampioenschappen Slochteren (TKS)
De TKS 2019 worden dit jaar georganiseerd door de TV Siddeburen i.s.m. de
TV Tjuchem. De voorbereidingen voor de TKS zijn in volle gang en de
inschrijving voor de versie 2019 is geopend. Voor verdere informatie kun je
naar de vernieuwde website http://www.tksslochteren.nl/ en de Facebook pagina
die ook vanaf de site te bereiken is. De opening zal op maandag,17 juni om
19.00 uur plaatsvinden op het tenniscomplex in Siddeburen en namens de
organisatie nodigen wij jullie allen van harte uit om dit bij te wonen!

