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TENNISVERENIGING KOLHAM

VAN DE VOORZITTER......
COLOFON
•	TENNISVERENIGING
‘KOLHAM’
Hoofdweg 81b, te Kolham
Tel Tenniscomplex: 0598-396 117

• SECRETARIAAT:
p/a Hoofdweg 46a
9615 AG Kolham
Tel 0598-391699
tennisverenigingkolham@live.nl
Rabobank rek. nr.
NL62RABO0352701900
Tennisvereniging Kolham

• BESTUUR:

Beste leden,
Dit boekje, dat een initiatief is van onze
Activiteitencommissie, zou eigenlijk op 1 april
bij de start van het tennisseizoen zijn uitgebracht.
Echter het COVID19 virus gooide roet in het eten
en veroorzaakte een bijzondere en verlate start
van het tennisseizoen 2020.

De afgelopen maanden hebben we gezien
hoe goed onze vereniging het opstarten van
tennis heeft opgepakt. Iedereen nam zijn
verantwoordelijkheid in de strijd tegen het
								
coronavirus.
Gelukkig zijn een aantal van de eerder genomen

Voorzitter:
Ruud Drent
Penningmeester:
Sandra Kroeze
Secretaris:
Marion Halm
Bestuursleden:
Marjanna Wijbenga-Kooi
Rheind Wolters
Leden en ledenadministratie:
Sandra Kroeze

• COMMISSIES:
Accomodatie beheercommissie (ABC):
Hindrik Uildriks
Jan Swartjes
Melle Broekema
Otto Wierenga
Wim Wolters
tennisverenigingkolham@live.nl
Activiteitencommissie:
Ingrid Engelhart
Jan Hoogstra
Kantinecommissie:
Marjanna Wijbenga-Kooi
Marrie Hasenoot-Zwaan
kantinecommissietvk@live.nl
Laddercommissie:
Reinier Mellens
Tekla Venema
t.v.kolham-laddercompetitie@home.nl
Sponsorcommissie:
Ingrid Engelhart
Ruud Drent
Technischecommissie (VCL):
Gerrit-Jan Koetje
Jan Hoogstra
Redactie website:
Gerrit-Jan Koetje
tennisverenigingkolham@live.nl
Opzeggingen (introductie) lidmaatschap
dient voor 1 december van ieder nieuw
jaar, schriftelijk te geschieden.

maatregelen inmiddels ingetrokken en de
kantine en het terras zijn weer open. Ook de
laddercompetitie is weer gestart en zijn er voor
het najaar 4 competitieteams aangemeld bij de
KNLTB. Voor de leden van de vereniging is het
daarmee weer mogelijk om de contacten onderling
aan te halen onder het genot van een drankje en
spelen we samen tennis op een verantwoorde en
vertrouwde manier.
Het blijft daarbij belangrijk om drukte op het park,
op de banen, op het terras en in ons clubhuis te
controleren en beheersbaar te houden.
We houden afstand en geven ruimte. Uiteraard
blijft altijd de 1.5 meter regel van toepassing
en is het belangrijk dat iedereen zich aan de
hygiënemaatregelen van het RIVM houdt. Als
iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan
houden we het virus buiten de deur.
Ik wens jullie voor de rest van het seizoen veel en
sportief tennisplezier!
Ruud Drent,
Voorzitter Tennisvereniging Kolham
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BESTUURSMEDEDELINGEN
VAN DE BESTUURTAFEL
Onderhoud banen
De weersomstandigheden van de afgelopen periode, met veel droogte en hoge temperaturen, hebben
een behoorlijke impact gehad op onze twee banen. De baancommissie heeft haar handen vol gehad
om de banen in goede conditie te houden. Leden kunnen hier ook aan meewerken door:
• Als het 24 uur droog is geweest, sproei dan de banen voorafgaand aan de wedstrijden.
Op zonnige dagen is het noodzakelijk dat er vaker wordt gesproeid.
• Dicht de gaten die ontstaan tijdens het spel, door er weer wat gravel in te schuiven met
je schoen en even aan te stampen.
Bovenstaande is een kleine moeite en je zorgt hiermee dat het oppervlak van de banen strak en hard
blijft. De baancommissie pleegt iedere woensdagmiddag aanvullend baanonderhoud en zorgt ervoor
dat de banen er perfect bij liggen.
Lessen najaar.
Na de voorjaarstrainingen, waaraan 24 leden meegedaan hebben, willen we in het najaar ook weer
starten met lessen. Met onze trainer Daniëlle Koetje zijn 5 data vastgelegd.
Te beginnen op woensdag 26 augustus en vervolgens op 2, 9, 16 en 23 september.
Eventueel noodzakelijke reservedata kunnen in overleg worden bepaald.
Deze 5 lessen, waarin je met 8 personen les krijgt, kunnen we aanbieden voor 35 euro.
De lessen beginnen om 19.00 uur en afhankelijk van de aanmeldingen worden er lesuren
toegevoegd op de woensdagavond.
Je kunt je vanaf nu t/m 31 juli aanmelden via tennisverenigingkolham@live.nl
Reminder nieuwe ledenpasjes
De nieuwe ledenpasjes staan in het afhangbord in de hal. Mocht je pasje er niet bijstaan of heb je
hierover een vraag, neem dan contact op met onze penningmeester Sandra Kroeze. De pasjes heb
je sowieso nodig als je competitie speelt. Overigens ontvangen leden die zich dit seizoen hebben
aangemeld, hun pasjes m.i.v. het volgend jaar.
Digitaal Afhangbord
Wij als bestuur zijn op dit moment druk bezig om het reserveren van de banen in een modern jasje te
steken. Zoals wij in de algemene ledenvergadering al hebben aangegeven, hebben wij de mogelijkheden van het digitaal, dus ook vanuit huis, reserveren van banen bekeken. Wij hebben geconstateerd
dat het digitaal kunnen reserveren van een baan vele voordelen gaat opleveren. Zo kun je straks vanuit
huis, met een app, een baan voor diezelfde avond of de volgende dag al reserveren, zonder dat je naar
het clubhuis hoeft te gaan. Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan een baan te reserveren in het clubhuis.
Er komt daar namelijk een scherm te hangen. Een voorbeeld van zo’n scherm zie je hieronder.

Verder informatie wanneer
het scherm beschikbaar
is en een handleiding (en
persoonlijke uitleg) voor het
gebruik zal z.s.m. gedeeld
worden.
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INTERVIEW
Juwelier Meijer in Hoogezand is al
meer dan 50 jaar een begrip,
hoeveel jaar sta jij aan het roer
Jos Meijer?
Tja, ik heb de zaak van mijn ouders overgenomen, dat is misschien wel al 25 jaar
geleden. Volgens werkneemster en ex-lid
bij TV Kolham Gea Wiegertjes komt het
meer in de buurt van de 30 jaar.
Hoeveel personeelsleden heeft
Juwelier Meijer?
We hebben 4 medewerkers
Jullie hebben een groot assortiment, is er iets dat momenteel het meeste
verkoopt?
Nee, niet echt. We hebben veel reparaties ontvangen omdat alles toch een beetje stil heeft
gelegen. Dat stapelt zich nu op.
Goud is momenteel vrij prijzig en wordt veel verkocht. Ook de horloges en trouwringen
gaan gretig over de toonbank.
Hoe hebben jullie het nieuws over Covid 19 / Corona ontvangen?
De eerste week dachten we dat het wel mee zou vallen, maar daar kwamen we al snel van
terug.
We hebben de zaak niet hoeven sluiten, wel zat ons personeel thuis en hebben mijn vrouw
en ik de winkel draaiende gehouden.
Wat betekent dit voor jullie zaak?
Uiteindelijk was het goed te doen en ik ben blij dat we nu weer volledig kunnen draaien.
Hoe gaat het nu met de maatregelen?
We hebben de zaak voorzien van vele meters plexiglas zodat we de mensen nog steeds
kunnen bedienen.
Hebben jullie iets nodig?
Er komt binnenkort een nieuwe folder uit van Sensi en we hebben een nieuw apparaat
waarmee we sieraden kunnen desinfecteren alvorens ermee aan de slag te gaan.
Reparaties doen we immers grotendeels zelf.
Zal ik deze voor jullie onder de aandacht brengen?
Dat zou gewaardeerd worden, ik zal kijken of het digitaal leverbaar is.
Tot slot, wat doen jullie zelf om fit en gezond te blijven?
ehm, tja, ... Gea is blij dat ze in de buurt is om bepaalde antwoorden te corrigeren indien
nodig (haha) Het komt voornamelijk neer op wandelen met hun Jack Russel
Hartelijk dank voor de medewerking en succesvolle zaken gewenst
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MIDZOMERTOSSAVOND
Beste leden,
Nu de overheid groen licht heeft gegeven hebben wij van de activiteitencommissie een intern
toernooitje georganiseerd met de naam “Midzomertossavond”.
Er hebben zich inmiddels 26 leden aangemeld voor deze veredelde toss-avond. SUPER!
We zullen deze zomeravonden vullen met dubbelpartijen voor alle speelsterktes.
Het streven is dat je iedere week met een andere speler tennist.
Vind je het leuk om 1x per week of bij heel veel deelname misschien 1x per 2 weken steeds
met een ander op de baan te staan? Geef je dan op!
Je individuele score zullen we voor je optellen om aan het einde van het seizoen een leuk
prijsje te overhandigen.
De periode waarin dit dan allemaal plaats zal gaan vinden is op de woensdagavond van
18.00 - 22.00 uur met iedere week een ander thema en bijpassende versnaperingen.
We starten op woensdag 15 juli 2020, het schema ontvang je via het e-mail adres dat
we hebben ontvangen voor de aanmelding. Geef ook even aan wanneer je verhinderd bent.
8

Aanmelden kan alleen via ingridengelhart@ziggo.nl
Sportieve groeten van de activiteitencommissie,
Ingrid Engelhart en Jan Hoogstra

TENNISVERENIGING KOLHAM

COMPETITIETEAMS
De tennisvereniging telt dit jaar maar liefst 4 competitie teams!
De wedstrijden starten in de week van 7 september 2020

Het Herendubbel 50+ team speelt op maandag en wordt vertegenwoordigd door:
Geert Zwaneveld
Henk Sikkenga
Hindrik Uildriks
Jan Hasenoot
Melle Broekema
Ruud Drent
Wim Wolters

Op de donderdagavond doen we mee in de 8/9 competitie 17+ met:
Cobie Koetje
Cor Gringhuis
Diana Feringa
José Drent
Marrie Hasenoot-Zwaan
Marjanna Wijbenga-Kooi
Simon Wijbenga
9

Op de vrijdagavond spelen er maar liefst 2 teams voor TV Kolham:
Gemengd dubbel 17+
Danielle Bergsma
Ingrid Engelhart
Jan Hoogstra
Jean-Pierre Souari
Lukas Voorzee
Patty Grissen-Joosten
Sandra Kroeze
Herendubbel 17+
Gerrit-Jan Koetje
Henk de Haas
Henry Smit
Raoul Steffens
Robert Arntz

TENNISVERENIGING KOLHAM

NOG GEEN LID?
Marion Halm,
tennisverenigingkolham@live.nl
Tennisbaan:
Hoofdweg 81B, 9615 BG Kolham
0598-396117
Rabobank rek.nr.:
NL62RABO0352701900
Secretariaat:

AANMELDINGSFORMULIER
voor het lidmaatschap van de Tennisvereniging Kolham
NAAM

: _________________________________________________________M/V

VOORNAAM

: _________________________________________________________

GEBOORTEDATUM

: ___________________

ADRES

: _________________________________________________________

POSTCODE + PLAATS : _________________________________________________________
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TELEFOONNUMMER

: __________________________________

E-MAIL

: __________________________________

DATUM

:___________________________________

Privacywetgeving (AVG):
Met het ondertekenen van dit formulier geeft u als lid van de Tennisvereniging Kolham, deze
vereniging toestemming voor de volgende zaken:
a. Het gebruiken van emailadressen en telefoonnummers van de leden ten behoeve van
activiteiten zoals bijvoorbeeld laddercompetitie, kantineroosters en algemene
informatievoorziening. Hierbij zijn de telefoonnummers en mailadressen zichtbaar voor
andere leden van onze vereniging;
b. Het plaatsen van gegevens en/of foto’s van de leden op onze website;
c. Het incidenteel gebruiken van foto’s van leden voor communicatiedoeleinden (zoals
publicatie op de website, nieuwskrant, sociale media, voor gebruik op folders of posters);
d. Het met regelmaat per mail ontvangen van onze nieuwskrant en andere informatie van
onze vereniging.

�
�

HANDTEKENING
HANDTEKENING ouder/verzorger (bij jonger dan 18 jaar)

De kosten van het lidmaatschap van de Tennisvereniging Kolham bedragen:
Junioren t/m 15 jaar
€ 53,00
Senioren
€ 85,00
Introductielidmaatschap jeugd
€ 25,00 (geldt dus alleen voor het eerste jaar)
Gezinslidmaatschap:
1e kind
€ 53,00
2e kind
€ 26,50
3e en volgende kinderen
gratis
(gezin = één of twee ouders zijn lid van de vereniging)
Opzegging lidmaatschap dient vóór 1 december, schriftelijk te geschieden, dat kan ook via de mail
Opgaveformulier digitaal opsturen naar tennisverenigingkolham@live.nl

Aanvulling op de lidmaatschapskosten:
Indien een nieuw lid zich aanmeldt tijdens of na de zomervakantie wordt op het
lidmaatschapsgeld een reductie van 50% toegepast voor dat jaar.

TENNISVERENIGING KOLHAM

INTERVIEW
INFO@BANDENTOPPER.NL | TEL: 0598-392424 | A. PLESMANLAAN 1-V KOLHAM

HOME

VELGENSHOP

GALERIJ

PRODUCTINFO

CONTACT

AANBIEDINGEN

Sinds wanneer bestaat Bandentopper?
sinds 2007 (er moest door Hans even nagedacht
Uw specialist
in banden
en velgen voorvan
regiozoonlief,
Hoogezand en
wijde omgeving.
worden
over
de geboorte
want
dat
Wij beschikken over een grote showroom met vele modellen velgen en banden. We staan bekend om
was het jaar)
onze lage prijzen, snelle service en perfecte montage van banden en velgen.

Hoeveel
hebben
jullie?
Wij leveren oa. personeelleden
banden voor personenauto's,
bedrijfswagens,
caravans en aanhangers. Tevens leveren
wij (op
bestelling 2
24 vaste
uurs levering)
een groot assortiment velgen en banden voor tuin- en parkmachines
we
hebben
medewerkers
e.d. Ook voor gebruikte zomerbanden, winterbanden, stalen velgen bent u bij ons aan het juiste adres.

Hoe hebben jullie het nieuws over
Covid-19 / Corona ontvangen?
eigenlijk heel relaxed, het heeft ons niet echt
getroffen en thuiswerken is voor ons geen optie

HOTDEALS

ONZE 3D-VELGENSHOP
Wij zijn dagelijks geopend van
OPENINGSTIJDEN
ma. t/m vr.
van 08.30 tot 17.30 uur
Op zaterdag:
van 9.00 - 13.00 uur
Vragen? 0598-392424
info@bandentopper.nl

Vanwege de vele nieuw-verkopen, zijn er regelmatig mooie occasion velgensets (14 t/m 18 inch)

9,4

leverbaar voor leuke prijzen. Kortom, een goede reden om eens langs te komen of om de website

Dus
het heeft jullie werkzaamheden niet beïnvloed?
bezoeken.
Nee, het had geen directe consequenties

⋆⋆⋆⋆⋆

64 beoordelingen
P RIJ ZE NPAKKERS
klanten
Hoe gaat het nu met de maatregelen?
vertellen
Wij leveren
regelmatig
bandeningericht
en velgen tegen
scherpste
en kunnen
deze voordesinfectie
u monteren.
we
hebben
de zaak
metdede
1,5 prijzen
m regel
en bieden
mogelijkheden bij entree
Bel 0598-392424 voor een gunstige prijs voor uw winterbanden.
en we zien alle mensen op afspraak

Nieuwe zomer- en winterbanden al vanaf

Hebben jullie iets nodig?
€ 39,momenteel niet, dank je

inclusief balanceren, monteren, ventiel,

BANDENTOPPER LINKS
Conﬁgurator
Wielengids
Uniroyal banden

verwijderingsbijdrage en BTW. Bel gerust voor meer info of mail
Wat doen jullie zelf om
fit en gezond te blijven?
naar info@bandentopper.nl
Continental banden
ons werk is eigenlijk al een vorm van topsport, een gemiddeld wiel weegt circa
20 - 30kg
Goodyear banden

Waarom sponsoren jullie tennis vereniging Kolham?
tja,
ons
kent ons
en we wonen allebei in Kolham, ook al tennissen we niet
Nieuwe
velgensets
al vanaf

Dunlop banden

VOORWAARDEN

€ 399,-

Hartelijk dank voor de medewerking en succesvolle zaken gewenst
Algemene voorwaarden
inclusief nieuwe banden, balanceren, monteren, ventiel, verwijderings-bijdrage en BTW. Bel gerust voor
meer info of mail naar info@bandentopper.nl

Privacyverklaring
Herroepingsformulier

BANDENTOPPER-TIPS
Tip

Ga zorgeloos op vakantie
Kom langs voor de
vakantiecheck. Wij helpen u
veilig op weg!
Tip

Controleer uw banden geregeld
op spanning
Het verlaagt uw
brandstofverbruik en beïnvloed
het weggedrag!

COPYRIGHT © 2010 INFO@BANDENTOPPER.NL | WWW.BANDENTOPPER.NL | DESIGN BY SOURCEDYKE
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WEEKENDTOERNOOI
NOTULEN
Wij verwachten dat de Corona-maatregelen
toestaan dat wij begin september op de
banen van LTC Bedum weer het jaarlijkse
Arjen Robben tennistoernooi voor 35+
dubbels
in de 6 dat
en 7de
categorieën
kunnen
Wij
verwachten
Corona-maatregelen
organiseren. Enige aanpassingen zullen
toestaan dat wij begin september op de banen
waarschijnlijk nodig zijn.
van LTC Bedum weer het jaarlijkse Arjen
Het toernooi wordt dit jaar gehouden van
Robben
tennistoernooi voor 35+ dubbels in de
4 t/m 6 september. Bij grote belangstelling
6zullen
en 7 categorieën
kunnen organiseren.
Enige
wij op donderdagavond
3 september
aanpassingen
zullen waarschijnlijk
nodig zijn.
starten. Voor donderdag
en vrijdagmiddag
kunnen verhinderingen worden opgegeven.
Het
toernooi wordt dit jaar gehouden van 4 t/m
Als voorheen wordt zoveel mogelijk in poules
6gespeeld
september.
groteeen
belangstelling
zullen wij
met Bij
daarna
afvalschema.
op
donderdagavond
3
september
starten.
Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. Voor
donderdag
en 3e
vrijdagmiddag
Een eventuele
set zal in dekunnen
vorm van een
supertiebreak gespeeld
verhinderingen
worden worden.
opgegeven.
Het zou ons groot genoegen doen u te
Als
voorheen
wordt
mogelijkUinkunt
poules
mogen
begroeten
opzoveel
ons toernooi.
gespeeld
met daarna
een afvalschema. Er wordt
zich inschrijven
via mijnknltb.toernooi.nl.
De kostenom
bedragen
€ 10,-sets.
voorEen
deelname
in 3e
gespeeld
2 gewonnen
eventuele
1 rubriek
en € van
18,-een
voorsupertiebreak.
2 rubrieken.
set
in de vorm
Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!
Het
zouhet
onstoernooi
groot genoegen
doen
te mogen
Indien
onverhoopt
dooru aanscherping van
de Corona-maatregelen
begroeten
op ons
toernooi. U kunt zichalsnog
moet
worden
geannuleerd,
wordt uw De kosten
inschrijven via mijnknltb.toernooi.nl.
inschrijfgeld
uiteraard
gerestitueerd.
bedragen
€ 10,voor deelname
in 1 rubriek en
Met vriendelijke groet, Toernooicommissie
€ 18,- voor 2 rubrieken.
Arjen Robben 2020

Bedum, 2 juli 2020
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Wij zien uw inschrijving graag tegemoet!
Indien het toernooi onverhoopt door aanscherping van de Corona-maatregelen alsnog moet worden
geannuleerd, wordt uw inschrijfgeld uiteraard gerestitueerd.

UW ADVERTENTIE HIER?

Met vriendelijke groet,
Toernooicommissie Arjen Robben 2020

NEEM CONTACT OP MET

TENNISVERENIGINGKOLHAM@LIVE.NL
VANAF €40 PER JAAR KUNT U EEN
GEZELLIGE CLUB SPONSOREN

TENNISVERENIGING KOLHAM

WIJZIJNTENNIS.NL
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Succescampagne
De term ‘Balletje slaan’ is al gevallen. Het is tevens de slogan die Robin Haase heeft geïntroduceerd.
Via zijn platform wijzijntennis.nl geeft hij iedereen in Nederland de kans om een racket op te pakken
en een balletje bij de lokale tennisvereniging te slaan. Op een laagdrempelige manier kunnen mensen
van jong tot oud (al dan niet hernieuwd) kennismaken maken met de tennissport.
Wie zich inschrijft op de website wordt gekoppeld aan een vereniging in de buurt. Daar staat dan
een clubvrijwilliger klaar om je te ontvangen en een balletje met je te slaan. Heb je zelf geen racket?
Geen probleem. Ook daar wordt voor gezorgd. Vind je het in je eentje een beetje spannend of
minder gezellig? Dan neem je toch gewoon je vriend, vriendin, buurvrouw, neef of collega mee!
De actie is een overweldigend succes. Inmiddels hebben meer dan vierhonderd verenigingen
verspreid over het hele land zich aangemeld. Tal van BN’ers, proftennissers en vrijwilligers staan klaar
om met de duizenden aspirant-leden te tennissen. Kijk op wijzijntennis.nl voor meer informatie.

TENNISVERENIGING KOLHAM

WOORDZOEKEN

5-7-2020

Print de woordzoeker

Woordzoeker
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BACKHAND
BALLENKANON
BESTUUR
BIERTJE
CATERING
COMMISSIE
COMPETITIE
GEZELLIGHEID
GRASBAAN
GRAVEL
HEAD
KANTINE
KANTINEDIENST
LEDEN
MIDZOMERTOSSAVOND
MIXDUBBEL

OEFENKOOI
ONDERHOUD
PUBQUIZ
SMASH
SPONSOR
SPROEIEN
TAPIJT
TENNIS
TENNISBAL
TENNISLES
TENNISRACKET
TOERNOOI
TRETORN
VERENIGING
WILSON
WINNAAR
WINNARES
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TENNISVERENIGING KOLHAM

RICHTLIJNEN 1-7-2020
Richtlijnen i.v.m. het CORONA virus (fase 4)
Met deze richtlijnen vervallen de alle vorige.
Conform de richtlijnen van de KNLTB en de gemeente mag er alleen worden getennist
en gebruik worden gemaakt van kantine en terras, onder de volgende voorwaarden.
Een ieder die op het tenniscomplex verblijft, houdt zich aan deze richtlijnen.
ALGEMEEN
• Voor iedereen geldt: blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de
volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging (vanaf 38 C°), verlies van reuk/smaak.
• Neem altijd 1,5 m afstand en houd je aan de hygiënemaatregelen van het RIVM.
(Tijdens het tennisspel op de banen is de 1,5 m maatregel niet van kracht)
• Houd je aan de looproute (aangegeven met gele pijlen) op het park.
• Vul je bidon thuis en ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje) en geef
geen high fives en schud geen handen.
• Wissel van baanhelft met de klok mee.
• Jeugdleden en seniorleden mogen per keer maximaal 1 vriend(in) meenemen die
(nog) geen lid is van onze vereniging.
• Baanreservering gaat weer als vanouds via het afhangbord en agenda in de hal van ons
clubhuis en dus niet meer telefonisch.
• De corona-verantwoordelijke is Ruud Drent (06-51016404).
KLEEDKAMERS en TOILETTEN
• Het advies blijft om zoveel mogelijk thuis om te kleden en of te douchen.
• Reinig alle objecten die aangeraakt zijn zoals deurklinken, kranen e.d. Maak daarbij
gebruik van de desinfectans en papieren handdoekjes, die aanwezig zijn. Na gebruik
niet door het toilet spoelen!
KANTINE en TERRAS
• Houd je aan de vaste looproute en stoelindeling op terras en in de kantine. Alleen zo
kun je de 1,5 m afstand bewaren.
• Slechts één lid (bardienst) van een groep heeft toegang tot de keuken om drankjes te
halen. Dit spreek je onderling af.
• Na het sluiten van kantine worden, door de bardienst, alle aangeraakte objecten
(tafels, stoelen, de bar, deurklinken etc.) gereinigd met water en zeep.
• Betalingen doe je via je consumptiekaart.
Kolham 1 juni 2020, het bestuur TVK
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TENNISVERENIGING KOLHAM

Richtlijnen Tennis
voor Binnen & Buiten
1.5 meter
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• Was je handen voor en na het spelen
• Schud geen handen en geef geen high fives
• Hoest & nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C)
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C)
en/of benauwdheidsklachten

