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Activiteitenoverzicht 2020



27 september : Tiebreak toernooi
Medio oktober : Kaart-sjoel-tennis en pub-quiz avond; nader bericht volgt

Tiebreak toernooi
De activiteitencommissie organiseert op zondag, 27 september 2020 van 13.00 uur
tot 17.00 uur een Tiebreak toernooi voor alle leden van tennisvereniging Kolham.
Je kunt je hiervoor aanmelden via het inschrijfformulier op het bord in de kantine
of door een mail te sturen naar:

ingridengelhart@ziggo.nl

Rabobank Clubkas Campagne
De Clubkas Campagne is een prachtige kans om de kas van onze tennisvereniging
te spekken!
Rabobank Stad en Midden Groningen stelt ook in 2020 weer een groot geldbedrag
beschikbaar voor verenigingen en stichtingen om een bepaald doel te realiseren.
Alle Rabobank-leden, die hun stempas in september ,ontvangen, mogen van 5 t/m
25 oktober stemmen om dit bedrag te verdelen. Elk lid krijgt 5 stemmen en mag
maximaal 2 stemmen per vereniging of stichting uitbrengen. Ook dit jaar hebben
wij hebben ons hiervoor weer aangemeld en wel om nieuwe winddoeken aan te
kunnen schaffen.
Samenwerkingsverband met de Vrouwen en Meiden van Nu en Stichting
Dorpshuis Kolham
Om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen, hebben we een
samenwerkingsverband met de Vrouwen en Meiden van Nu Kolham en met
Stichting Dorpshuis. Met hen is afgesproken dat hun leden de resterende stemmen
gaan uitbrengen op o.a. onze tennisvereniging.
We verzoeken jullie daarom ook jullie resterende stemmen uit te brengen op
Vrouwen en Meiden van Nu Kolham en Stichting Dorpshuis. Hierdoor blijven alle
stemmen in Kolham, wat voor elk van de deelnemers meer geld oplevert!
Let op: alléén leden van de Rabobank mogen stemmen; ben je nog geen lid?
Vraag dan je lidmaatschap zo snel mogelijk aan en stem mee.
Alvast hartelijk dank voor je stem!
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SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED SPOED
Winterlessen Veendam
TV De Stirum heeft ons laten weten dat deze winter de hal niet beschikbaar is voor
onze winterlessen. In overleg met Tennisclub Veendam (Ontspanningslaan 1A te
Veendam) hebben we 2 uur in optie kunnen krijgen in hun hal. Dit betreft een baan
op de donderdagen van 18.00 -19.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur.
Daniëlle Koetje is bereid om op deze banen lessen te verzorgen. De banen zijn elk
25 uur beschikbaar vanaf 24 september tot 1 april. Daniëlle zal 20 uur les
verzorgen. Per baan kunnen 4 leden lessen en is er dus plaats voor in totaal 8
personen. De kosten hiervan bedragen 236,25 euro per persoon. Dit zijn de kosten
voor baanhuur en les. (Onze vereniging verdient hier niet aan!)
DUS GEEF JE OP VOOR WOENSDAG 23 SEPTEMBER, ALLÉÉN VIA
tennisverenigingkolham@live.nl .

DE VOLGORDE VAN BINNENKOMST IS BEPALEND VOOR DEELNAME!
In overleg met Daniëlle kan een indeling worden gemaakt en kan de start van de
lessen worden bepaald.

MidzomerTossToernooi en geweldig succes
Deze zomer(vakantie) hebben we ondanks de coronacrisis toch in clubverband een
6-tal mooie tennis-woensdagavonden beleefd, georganiseerd door onze
activiteitencommissie. Onder het genot van gesponsorde hapjes kon men genieten
van al dan niet hoogstaand tennisspel. Iedere avond had een thema en de leden
hebben zich ingespannen zoveel mogelijk aan het thema te houden voor wat
betreft hun uitdossing. Op de laatste avond was er om 22 uur zelfs bezoek van 3
handhavers (BOA’s) die de maatregelen m.b.t. COVID19 op ons park kwamen
controleren. In korte tijd hebben zij een indruk gekregen van onze
voorzorgsmaatregelen, waarvoor wij de complimenten kregen.
Voor foto’s zie de volgende links:
Reggae night: https://www.myalbum.com/album/E44CRSx6e4yo
Hollandse avond: https://myalbum.com/album/A9vwZsxbUqFp
Duitse avond: https://myalbum.com/album/HiP9dtgKaQxX
Romantic night: https://myalbum.com/album/C7jUokJh5WdJ
Rock: https://myalbum.com/album/E4LCkRxt6cAJ
Finale/bingo: https://myalbum.com/album/FjHQY3aLrZm6
Dank aan de sponsoren en de activiteitencommissie!
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Jeugdlessen en werving jeugdleden
Op initiatief van Diana Feringa start op vrijdagmiddag, 25 september om 16.00 uur
de eerste gratis proefles voor de jeugd, die op vrijwillige basis wordt verzorgd door
Daniëlle Koetje. Daarna volgen nog 2 gratis proeflessen op 2 en 9 oktober. Er
hebben zich al 11 kinderen aangemeld!! Een geweldig resultaat! Na de proeflessen
kunnen de kinderen dit jaar voor een symbolisch bedrag lid worden van onze
vereniging en gaan we bij voldoende deelname lessen verzorgen in het dorpshuis.
Hett bestuur juicht dit prachtig initiatief toe.

Nieuwe leden 2020
Dit jaar hebben we de volgende nieuwe leden mogen begroeten: Siep en Ester
Buurke, Peter Cremer, Fokko Doorn, Ellen van Dam en Jaap Pluis, Luc Rozenburg,
Aischa van Timmeren en Lianne Visser.
Nogmaals van harte welkom!

Nieuwe sponsoren 2020
Het bestuur is verheugd dat nieuwe sponsoren onze vereniging willen
ondersteunen. Het gaat om De Streekcateraar en Herbalife Nutrition.
De Streekcateraar is gevestigd in Foxhol en staat voor u klaar voor het verzorgen
van een compleet feest op uw bedrijf of bij u thuis, een high tea, lunchbroodjes of
voor een hapjesschaal voor uw verjaardag of bij de borrel. Zie verder :
https://destreekcateraar.nl
De producten van Herbalife Nutrition richten zich op o.a. gewichtsbeheersing,
energie & fitness, doelgerichte voeding en uiterlijke verzorging. Herbalife
producten worden door kampioenen over de hele wereld gebruikt. Herbalife is
trotse partner van meer dan 250 sporters en teams van wereldklasse. Zie verder:
https://www.herbalife.nl

KNLTB-competities najaar 2020
Onze vereniging heeft voor de najaarscompetitie 4 teams aangemeld en de eerste
wedstrijden zijn al gespeeld. Er worden van de afzonderlijke wedstrijden op
Facebook korte verslagen geplaatst. Door het Heren 50+ team wordt getennist op
maandagen overdag. Thuis wordt nog gespeeld op 21 september en 12 oktober.
Het Donderdagavond 8/9 team speelt thuis op 24 september en 1 oktober.
Op elke vrijdagavond t/m 23 oktober wordt er gespeeld en wel door of het
Vrijdagavond gemengd team dan wel door het Vrijdagavond heren team.
Dus, wil je je clubgenoten aanmoedigen, kom dan naar de baan op de genoemde
tijdstippen.

