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Activiteitenoverzicht 2021 

 Zaterdag 13 maart: NL-Doet (we hebben ons aangemeld, maar 
uiteraard is de uitvoering onder voorbehoud) 

 Februari/maart: Algemene Ledenvergadering. Nadere info volgt. 

 
Situatie op ons tennispark. We kunnen nog steeds tennissen 
(alléén enkelen) 
De baancommissie zorgt er nog steeds voor dat onze banen bespeelbaar zijn! 
Daar waar momenteel veel sporten niet meer mogelijk zijn, is tennis nog steeds 
toegestaan. Uiteraard houden we ons aan de Corona-maatmaatregelen. Zie de 
nieuwe maatregelen die zijn aangepakt in de kantine. 

 

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.  
Onderstaand de laatste schets van het nieuwe schoolplein. Zoals als eerder 
aangegeven loopt de nieuwe toegang naar ons complex over het nieuwe 
schoolplein. Onze eigen fietsenstalling blijft gehandhaafd en uiteraard 
houden we in de toekomst rekening met spelende jeugd tijdens de 
openingsuren van het Kind Centrum. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
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Jeugdlessen  
Op initiatief van Diana Feringa is op vrijdagmiddag, 25 september de eerste 
gratis proefles voor de jeugd gestart, die op vrijwillige basis werd verzorgd door 
Daniëlle Koetje. Hierdoor zijn veel kinderen enthousiast geraakt en zijn lid 
geworden. Inmiddels wordt er iedere vrijdagmiddag volop gelest door twee 
groepen jeugd. En nog steeds buiten! Kanjers zijn het! Gelukkig kan het nog 
buiten, want binnen sporten is momenteel niet toegestaan. Het bestuur zoekt  
actieve ouders die zich wil inzetten in de jeugdcommissie van onze vereniging. 
Dus vind je het fijn/belangrijk om o.a. activiteiten voor de jeugd te organiseren, 
meld je dan aan via tennisverenigingkolham@live.nl 
 

 
 

Rabobank Clubkas Campagne  
Rabobank Stad en Midden Groningen heeft ook in 2020 weer een groot 
geldbedrag beschikbaar gesteld voor verenigingen en stichtingen om een 
bepaald doel te realiseren. Ook dit jaar hebben wij ons hiervoor aangemeld 
en hebben 305 euro ontvangen. Dit bedrag wordt gebruikt voor het 
vervangen van de winddoeken rond onze banen. 
 

KNLTB-competities voorjaar 2021 
De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie 2021 zijn inmiddels binnen bij 
onze VCL’s (Verenigingscompetitieleiders) Jan Hoogstra en Gerrit-Jan Koetje. 
Er hebben zich in principe 4 teams aangemeld. Een mooi resultaat! Over de 
samenstelling van enkele teams wordt nog overlegd. Uiteraard moeten we 
afwachten of de competitie in het kader van Corona door kan gaan. 
Mocht je niet binnen onze vereniging kunnen aansluiten bij een team, dan is er 
eventueel een mogelijkheid om bij één van de andere tennisverenigingen in de 
Woldstreek competitie te spelen. Met deze verenigingen hebben we afspraken 
hierover gemaakt. Informeer hiernaar bij één van de VCL’s. 
 

Het bestuur wenst iedereen: 

 

Prettige Feestdagen 

en 

een Gezond en Sportief 2021 
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