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LAATSTE NIEUWS OVER TENNIS EN HET CORONAVIRUS
Deze nieuwsbrief begint over de gevolgen van het coronavirus voor onze
tennissport.
De KNLTB roept alle tennisverenigingen op om alle activiteiten te staken en alle
tennisparken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij
tennissen. Als bestuur houden we ons aan de maatregelen vanuit de overheid
en KNLTB. Dat betekent geen (trainings)activiteiten en sluiting van ons
sportcomplex. Deze maatregelen gelden t/m 6 april in heel Nederland.
De maatregelen hebben ook gevolgen voor de Voorjaarscompetitie. De
komende dagen beraadt de KNLTB op de verdere uitvoering hiervan. Het
actuele nieuws kun je volgen op:

https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/

Activiteitenoverzicht 2020
 28 maart: Opening banen: dit gaat niet door, vanwege de
adviezen van onze regering en KNLTB. Info volgt later.
TVK Nieuwjaarstoernooi
Ons jaarlijks Nieuwjaarstoernooi dat op 11 januari is gehouden in de tennishal
van LTC De Kalkwijck, werd bezocht door 14 leden. Deze hebben fel gestreden
in wisselende teams. Als eerste bij de dames is geëindigd Marrie Hasenoot en
Wim Wolters werd eerste bij de heren.

Algemene Jaarvergadering op 24 februari: o.a. geringe
contributieverhoging en nieuw bestuurslid
De ALV werd bezocht door een groot aantal leden. De verschillende
jaarverslagen werden goedgekeurd. Het bestuur heeft voorgesteld de
contributie voor 2020, na vele jaren, met 5 euro te verhogen naar 85 euro voor
volwassenen. Dit omdat we de laatste jaren telkens een tekort op de
jaarrekening hebben. De vergadering heeft met de verhoging ingestemd.
Marion Halm is benoemd tot nieuw bestuurslid.

Nieuws van het bestuur
Zoals bekend heeft Koos Speelman, onze penningmeester, in het voorjaar van
2019 al aangegeven om in 2020 tijdens de ALV te willen terugtreden als
bestuurslid van onze vereniging. In de vorige Nieuwsbrieven is tevergeefs een
oproep gedaan voor een nieuwe penningmeester. Daarom is binnen het bestuur
gezocht naar een oplossing. Dit heeft ertoe geleid dat Sandra Kroeze zich
beschikbaar heeft gesteld voor de functie van penningmeester.
Koos heeft Sandra al gedeeltelijk ingewerkt en blijft zijn kennis, in dit stadium,
nog beschikbaar stellen aan onze vereniging.
Marion Halm gaat het secretariaat voor haar rekening nemen. Het is fijn dat ons
bestuur weer uit 5 personen bestaat.
De kantinecommissie is uitgebreid met Marrie Hasenoot.
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Nieuwe sponsoren
Onze vereniging heeft twee nieuwe sponsoren.
In februari van dit jaar is onze sponsor Sport-Inn Nijeboer in Hoogezand
overgegaan in andere handen en heet nu: Sport-Inn Midden-Groningen. Met
de nieuwe eigenaar zijn nieuwe sponsorafspraken gemaakt. Als lid krijg je, op
vertoon van de KNLTB-pas, 20% korting op alle (niet afgeprijsde) artikelen. Dit
is uiteraard niet van toepassing op bespanningen. Ga dus gauw eens kijken in
deze totaal vernieuwde sportzaak.
Als nieuwe bord-sponsor verwelkomen we ook Hoekstra Cleaning Service uit
Kolham. Dit bedrijf heeft zich gespecialiseerd in o.a. dakreiniging,
gevelreiniging, glasbewassing, dienstverlening, oppervlaktereiniging en het
reinigen van zonnepanelen. Kijk voor meer informatie op de website:
www.hoekstracleaningservice.com.

NL-Doet 14 maart en prepareren van de banen
Zoals jullie weten is NL-Doet afgelast. Wel heeft de ABC een start gemaakt met
het gereedmaken van de banen. Eerst is het mos en ander vuil van de banen
verwijderd. Daarna zijn de banen opgeruwd en weer egaal gemaakt. Zie foto.
Dit jaar was het niet nodig om nieuw gravel aan te vullen. De banen liggen nu
zover klaar dat de lijnen kunnen worden aangebracht.

Lessen 2020
Hierover volgt binnenkort een aparte mail.
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Afvalscheiding
Ook in onze kantine en banen moet het afval worden gescheiden conform de
richtlijnen van onze gemeente Midden-Groningen. Om er voor te zorgen dat het
afval is de juiste container/vuilnisbak komt, zijn deze voorzien van een opschrift.
Gemakkelijker kan het niet!
We maken één uitzondering op de richtlijnen van de gemeente, namelijk het
kleine beetje groenafval dat vrijkomt in de keuken (veelal alleen koffiefilters)
wordt bij het restafval gedaan. In de kantine en buiten staan dus alleen
containers voor restafval en verpakkingsafval.
Op de banen staan geen vuilnisemmers meer. Het afval moet dus worden
meegenomen naar de afvalbakken bij de ingang.
Alvast dank voor de medewerking.

KNLTB-competities voorjaar 2020
Onze vereniging heeft voor de voorjaarcompetitie dit jaar de volgende 4 team
aangemeld.
Heren 50+ maandag:
Melle Broekema, Ruud Drent, Jan Hasenoot, Hendrik Uildriks, Wim Wolters en
Geert Zwaneveld.
Donderdagavond 8/9:
Diana Feringa, Marrie Hasenoot, Cobie Koetje, Simon Wijbenga, Marjanna
Wijbenga (nog niet zeker) en José Drent (invaller).
Vrijdagavond gemengd:
Danielle Bergsma, Ingrid Engelhart, Patty Grissen, Jan Hoogstra, Sandra
Kroeze, Jean Pierre Souari en Lukas Voorzee.
Vrijdagavond heren:
Robert Arntz, Henk de Haas, Gerrit-Jan Koetje, Henry Smit en Raoul Steffens.
In verband met de uitbraak van het coronavirus moet voor de juiste
speeldata de website van de KNLTB worden geraadpleegd.

We wensen deze toppers veel succes!!!

