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Activiteitenoverzicht 2019 

 Iedere vrijdagavond vanaf 20.00 uur: Pasjesavond; let op de 
apps van Lukas Voorzee 

 28/8, 11/9, 18/9, 25/9 en 2/10: Data lessen najaar 

 8 november: Kaart & Sjoelavond voor leden én partners; 
reserveer alvast in je agenda 

 

Clubkampioenschappen 2019 

Onze clubkampioenschappen werden gehouden van 31 augustus t/m 8 
september. Onder wisselende weersomstandigheden en in een zeer prettige 
sfeer hebben onze leden in 31 spannende wedstrijden in 5 categorieën tegen 
elkaar gestreden. De wisselbeker heren enkel is gewonnen door Henry Smit. 
Patty Grissen en Sandra Klaassen wonnen de dames dubbel; Gerrit-Jan Koetje 
en Henry Smit de heren dubbel en de beker voor het gemengd dubbel werd in 
de wacht gesleept door José Drent en Hendrik Kroon. Daarnaast wonnen Jean-
Pierre Souari en Wim Wolters de heren dubbel cat. B. Na afloop bedankte de 
voorzitter alle vrijwilligers die hebben meegeholpen bij de organisatie van het 
toernooi, het verzorgen van de kantinediensten en natuurlijk het onderhoud van 
de banen. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
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Bestuurszaken: oproep voor nieuwe penningmeester 
Op onze laatste bestuursvergadering is ook Reind Wolthers weer 

aangeschoven. Reind maakt het relatief goed en vindt het prettig om na zijn 

ziekte actief te zijn binnen ons bestuur. Daarmee zijn we nu weer op volle 

sterkte. Echter, in het afgelopen voorjaar heeft Koos Speelman aangegeven om 

in 2020 tijdens de ALV te willen terugtreden als bestuurslid van onze vereniging. 

Daarmee komt binnen het bestuur de functie van penningmeester vrij. Dus:  

Wie komt ons bestuur versterken als penningmeester? 

Wat we erg prettig vinden, is, dat Koos heeft aangegeven de nieuwe 

penningmeester volledig te willen inwerken. Indien nodig wil Koos zelfs zijn 

kennis blijvend beschikbaar stellen aan onze vereniging, zoals het opstellen van 

de begroting en financieel jaarverslag. 

Lijkt je het een uitdaging om in de voetsporen van Koos te treden en voel je je 
betrokken bij onze financieel gezonde club, neem dan contact op met Ruud 
Drent (0651016404) of stuur een mail naar tennisverenigingkolham@live.nl. 

  
 

 

 

Kaart- en sjoel- (en evt. tennis-)avond vrijdag 8 november 

Op vrijdag, 8 november om 20.00 uur organiseren we onze traditionele Kaart-, 
Sjoel- en Tennisavond. Deze avond is toegankelijk voor onze leden én hun 

partners. De all-in kosten bedragen 7,50 euro p.p. (jeugd 5,00 euro);  
dus inclusief hapjes en drankjes. Opgave is mogelijk tot maandag 4 november, 
door een mail te sturen naar tennisverenigingkolham@live.nl. of via de 
intekenlijst in de kantine. 
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