
NIEUWSBRIEF   NR. 8     december 2019  TENNISVERENIGING KOLHAM 
 

 

 
 
Activiteitenoverzicht 2020 

 11 januari: Nieuwjaarstoernooi in de Kalkwijckhal;          
opgave tot 9 januari, zie info in deze krant 

 1 en 2 februari: OGTB toernooi tennishal Winschoten, ook 
voor onze leden toegankelijk, zie info in deze krant 

 24 februari: Algemene Ledenvergadering, alvast noteren! 

 28 maart: Opening banen, info volgt later 
 

TVK Nieuwjaarstoernooi in de Kalkwijckhal 
Ons jaarlijks Nieuwjaarstoernooi op 11 januari begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in de tennishal van LTC De Kalkwijck. De inloop is vanaf 19.45 uur. 
Er wordt gespeeld tot circa 23.00 uur. Er wordt alleen gedubbeld en je speelt 
steeds met een wisselende partner. 
De kosten bedragen 5 euro en de consumpties zijn voor eigen rekening. De 
vereniging zorgt voor rolletjes met slagroom en hapjes.  
Inschrijving kan tot donderdag 9 januari via tennisverenigingkolham@live.nl  
 

OGTB toernooi in tennishal Winschoten 
TC Wijchgelsheim organiseert namens de OGTB op zaterdag 1 en zondag 2 
februari 2020 in de tennishal aan de Hoorntjesweg te Winschoten een 
Amerikaans Mix toernooi. Dit toernooi is toegankelijk voor leden van 18 jaar en 
ouder van verenigingen die zijn aangesloten bij de OGTB, zoals ook onze TVK. 
Je kunt je per e-mail individueel opgeven bij Frits Boven: f.boven@hetnet.nl.   
Opgave voor beide dagen is mogelijk. Na opgave per e-mail krijg je eerst bericht 
of je mee kunt doen en nadat je betaling binnen is, is je deelname definitief. 
Graag in je aanmelding vermelden: naam, welke dag/dagen, speelsterkte in de 
dubbel en van welke vereniging je lid bent. De organisatie stelt de mix koppels 
samen.  
Na opgave en betaling wordt iedereen persoonlijk geïnformeerd. Gezien het 
aantal banen (3) is er  beperkte mogelijkheid tot deelname. Zowel op de 
zaterdag als op de zondag geldt een maximum aantal deelnemers van 24. 
Volgorde van betaling na aanmelden is bepalend. De aanvang is om 09.00 uur 
en einde rond 15.00 uur. 
Het inleggeld bedraagt € 7,50 per persoon per dag. Je betaalt dus NIET op de 
dag zelf. Opgaven zonder het bijbehorende bedrag worden niet gehonoreerd. 
Mocht een deelnemer verhinderd zijn op de speeldatum dan mag hij of zij een 
gelijkwaardige vervanger inzetten. 
Je kunt het inleggeld à 7,50 euro per dag, overmaken op rekeningnummer 
NL46INGB0002889113 ten name van F. Boven e/o A. Boven-Retsma, onder 
vermelding van Amerikaans Mix Toernooi 2020 en naam. 
De sluitingsdatum is 10 januari 2020 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
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Voor nadere inlichtingen en opgave kun je contact opnemen met Frits Boven, 
via e-mail f.boven@hetnet.nl of bellen met 06-51110766 

 

Herhaalde oproep voor nieuwe penningmeester 
Zoals bekend heeft Koos Speelman in het voorjaar al aangegeven om in 2020 

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

vorige Nieuwsbrief is tevergeefs een oproep gedaan. Daarnaast zijn een aantal 

leden persoonlijk benaderd. Dit heeft helaas nog niet geleid tot een nieuwe 

penningmeester. Dus nogmaals :  

Komt ons geld in jouw hand? 

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 e-mail naar tennisverenigingkolham@live.nl. 

 
Mocht deze oproep niet leiden tot een resultaat, dan ziet het bestuur zich 

genoodzaakt om externe financiële hulp in te kopen, met alle financiële 

gevolgen van dien. Dus leden; schroom niet en meld je aan of vraag informatie. 

 

Ontwikkelingen rond de bouw van het nieuwe Kind Centrum 

Ons bestuur houdt de vinger aan de pols bij deze ontwikkelingen. We zorgen 

met name dat de toegang tot ons complex op een goede manier gewaarborgd is 

en dat ons complex zichtbaar blijft. Daartoe heeft het bestuur een zienswijze 

ingediend op de bestemmingplanwijziging. Ook de beschijning van onze 

zonnepanelen is daarin meegenomen. Verder schuiven we aan bij het overleg 

tussen het dorpshuis en de school over deze zaken en over de 

verkeersafwikkeling en het behoud van de parkeergelegenheid. 

 

Gezellige kaart- en sjoel-avond 

Op vrijdag, 8 november is onze traditionele Kaart-, Sjoel-avond gehouden. Op 
deze gezellige avond, waar 20 personen aan deelnamen, werd er onder het 
genot van een hapje en drankje driftig gekaart en gesjoeld. Er werd zelfs een 
pub-quiz gehouden, met als winnaars Geesje, Lukas, Henry en Geert. De 
winnaar bij het kaarten was (ook al) Lukas en bij het sjoelen was Jean-Pierre de 
beste. 
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Uitslag laddercompetitie2019 
Hier de winnaars: 

Heren enkel A   :Bart van Daalen (evenals vorig jaar) 

Heren enkel B   :Wim Wolters 

Dames enkel     :Sandra Kroeze 

Heren dubbel     :Reinier Mellens en Otto Wieringa 

Dames dubbel   :Danielle Berghuis en Sandra Kroeze 

Mix                     :Agnes de Boer en Reinier Mellens 

Iedereen Proficiat. Foto’s van de winnaars zullen in 2020 op het ladderbord in 

de kantine worden geplaatst. 

 

KNLTB-competities voorjaar 2020  
De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie 2020 zijn inmiddels binnen bij 
onze VCL’s (Verenigingscompetitieleiders) Jan Hoogstra en Gerrit-Jan Koetje. 
Er hebben zich 16 leden aangemeld. Een mooi resultaat! 
Mocht je niet binnen onze vereniging kunnen aansluiten bij een team, dan is er 
een mogelijkheid om bij één van de andere tennisverenigingen in de Woldstreek 
competitie te spelen; met deze verenigingen hebben we afspraken hierover 
gemaakt. Dan moeten die mogelijkheden elders er natuurlijk wel zijn. Er hoeft 
dan geen verenigingscontributie te worden betaald. Informeer hiernaar bij een 
van de VCL’s. 

 

Activiteitencommissie  
Spontaan hebben Ingrid Engelhart en Jan Hoogstra een activiteitencommissie in 
het leven geroepen. Een prettig gesprek met het bestuur heeft inmiddels 
plaatsgevonden. De commissie wil een aantal zaken organiseren, zoals 
toernooien, maar ook andere activiteiten die onze vereniging meer elan geven. 
Op de ALV wordt hierover aanvullende informatie gegeven. Het bestuur juicht 
dit initiatief van harte toe. 

 

Het bestuur wenst iedereen: 

 

Prettige Feestdagen 

en 

een Gezond en Sportief 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 


