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Activiteitenoverzicht 2019
 Iedere vrijdagavond vanaf 20.00 uur: Pasjesavond
 17 t/m 23 juni: Tenniskampioenschappen Slochteren (TKS)
Opgave nog mogelijk t/m 7 juni
 31 augustus t/m 8 september: Clubkampioenschappen
 5/6, 12/6 : Data training voorjaar
 28/8, 11/9, 18/9, 25/9 en 2/10: Data training najaar
Aanmelden voor de Najaarscompetitie kan weer
Vanaf september kan er weer najaarscompetitie gespeeld worden. Iedereen kan
hier aan meedoen! Ochtend / avond / doordeweeks / weekends / dames / heren
/ mix / jong / oud. Hieronder staat een overzicht met de vele mogelijkheden.
Let wel, als vereniging met twee banen, willen we deze sowieso beschikbaar
houden op maandag- en dinsdagavond voor vrije tennis- en ladderpartijen en de
woensdagavond voor de lessen.
Aanmelden kan zowel als team, als individueel tot 20 juni door een mail te
sturen naar tennisverenigingkolham@live.nl.
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Herfsttrainingen
De herfsttrainingen worden dit najaar gegeven op de woensdagen 28/8, 11/9,
18/9, 25/9 en 2/10. Lestijden vanaf 19.00 en 20.00 uur. De kosten bedragen
32,50 euro. Opgave via tennisverenigingkolham@live.nl .
In verband met de planning en vakanties opgave vóór 20 juni en graag je
voorkeur qua tijd aangeven!!

Tenniskids@school
In samenwerking met OBS Oetkomst hebben wij als TVK op woensdagmorgen,
22 en 29 mei, voor leerlingen (groepen 3 t/m 8) tennislessen gegeven op ons
park. Deze 2 ochtenden zijn verzorgd door Roelof, Gerrit-Jan, Agnes, Willy en
Ruud. Na afloop kregen de enthousiaste kinderen ranja, een appel en een
diploma. Daarnaast een brief met de aanbieding om tegen gereduceerd tarief lid
te worden inclusief 8 gratis tennislessen. We hopen dat we door deze actie een
aantal nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen.

Aandachtspunten






Afsluiten gebouw: Bij het verlaten van het complex dient er op gelet te
worden dat niet alleen de keuken en clubgebouw wordt afgesloten met de
druppel, maar dat ook de schuifdeur naar het terras niet wordt vergeten. In
één geval is de kantine de gehele nacht toegankelijk geweest.
Afvinken van de schoonmaakdiensten. Maandag 27 mei hebben we
onaangekondigd een bezoek gehad van de Voedsel en Waren Autoriteit. Na
inspectie van de kantine en keuken bleek alles in orde. Alleen werd
gewezen op de afvinklijst voor de schoonmaakdienst. Deze was niet altijd
volledig afgevinkt, terwijl er wel was schoongemaakt. Graag aandacht
hiervoor.
Schilderen buitenzijde clubgebouw. Deze zomer is het noodzakelijk dat
de voorgevel van het clubgebouw wordt geschilderd. We hebben al een
paar mensen benaderd, maar vele handen maken licht werk.
Wie meldt zich aan via tennisverenigingkolham@live.nl of tel. 06-51016404
(Ruud)? Er wordt met name in de middag en avond gewerkt.

