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CORONA UPDATE 

 

 
Activiteitenoverzicht: 

 NL-Doet. 

 Start laddercompetitie 

 Algemene Leden Vergadering  

 Start voorjaarscompetitie senioren verplaatst naar het najaar 
 

CORONA UPDATE 
 
 
 
 

Geen verdere verruiming van de maatregelen voor tennis, 
m.u.v. het vervallen van de avondklok 
Het coronavirus houdt Nederland nog steeds in zijn greep. De maatregelen in 
de sport blijven van kracht en het kabinet ziet op dit moment geen ruimte om 
meer versoepelingen toe te staan. 
Zoals wellicht al bekend zijn de terrassen beperkt opengesteld en is de 
avondklok vervallen. De openstelling van de terrassen geldt echter niet voor 
sportkantines, waar met vrijwilligers wordt gewerkt. Maar we zijn blij dat 
tennissen nog steeds kan en nu zelfs de gehele avond.   
De actuele maatregelen zijn aangeplakt in de kantine.  
Ook dit jaar geldt, dat je als lid, kosteloos een introducee mag meenemen naar 
de vereniging om te tennissen. 
   
Houd altijd de basisregels in acht, was je handen en als je klachten hebt 
blijf je thuis en laat je je testen. 
 

De KNLTB-competities voorjaar 2021 voor senioren verplaatst 
naar het najaar. Uitstel jeugdcompetitie nog onzeker 
De KNLTB heeft definitief besloten dat de voorjaarscompetitie tennis en padel 
voor senioren niet door gaat en wordt verschoven naar het najaar onder de 
naam KNLTB Competitie 2021. De nieuwe speeldata, vanaf september, kun je 
vinden op de site van de KNLTB. 
De jeugdcompetitie (tenniskids, junioren en jeugd padelcompetitie) kan 
misschien in verkorte vorm nog wel doorgaan met 5 speeldagen vanaf 28 mei. 
De KNLTB verwacht in de week van 11 mei, na de volgende persconferentie, 
hier duidelijkheid over te kunnen geven. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
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Laddercompetitie binnen eigen club gaat binnenkort van start. 
Vriendschappelijke wedstrijden tussen clubgenoten onderling, 
trainingswedstrijden of oefenpotjes spelen op de banen van de eigen vereniging 
zijn toegestaan. Op deze manier is het organiseren van de Laddercompetitie 
mogelijk, óók voor volwassenen.  
Uiteraard wordt er vooraf een speelafspraak gemaakt met maximaal 4 
personen, wordt een baan gereserveerd en wordt na het spelen het park direct 
verlaten.  
De laddercommissie sturen eerdaags een mail met meer informatie en om je 
aan te melden.  
 

Aangepaste invulling NL-Doet 
Binnen onze vereniging gaan gezondheid en veiligheid boven alles. Daarom 
heeft het bestuur besloten de traditionele NL-Doet dag op een ander wijze vorm 
te geven. Als vereniging hebben we geld ontvangen om de klussen uit te 
voeren, maar deze voeren we niet uit op één dag. We willen de klussen 
spreiden over meerdere momenten en met kleine groepen leden. 
Vanuit de kantinecommissie ontvangen de leden hierover informatie. 
 

Nieuwe plaats sponsorborden 
De accommodatie- en baancommissie (ABC) heeft, met hulp van een aantal 
leden, de sponsorborden een nieuwe plaats gegeven. Het is nu gemakkelijker 
de borden voor de winterstop te verwijderen en later in het voorjaar weer te 
plaatsen. Ook staan de borden nu los van de nieuw aangeschafte winddoeken.  

 
 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 
De ALV kon dit voorjaar niet doorgaan. Een speciale spoedwet (Tijdelijke Wet 
COVID-19 Justitie en Veiligheid) maakt het echter mogelijk een Algemene 
Ledenvergadering volledig digitaal te organiseren, óf om de ALV met vier 
maanden uit te stellen. Deze wet blijft in principe gelden totdat de wetgever 
aankondigt dat de wet wordt ingetrokken. 
Een vereniging kan er dus ook voor kiezen de ALV uit te stellen. De uiterste 
termijn voor goedkeuring van de financiële stukken wordt dan met vier maanden 
verlengd. 
Het bestuur heeft er voor gekozen om niet een digitale ALV te organiseren, 

maar gebruik te maken van de uitstelmogelijkheid met 4 maanden. We blijven 
hiermee binnen de kaders van de wet.  
Een uitnodiging hiervoor volgt, zodra het weer mogelijk is om met meerdere 
personen bijeen te komen. 
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Jeugdtoernooi  
Voor onze jeugdleden heeft de jeugdcommissie op 5 mei een 
bevrijdingstoernooi georganiseerd. Er was voor de kinderen na het tennissen 
een drankje en fruitspies. Gezelligheid en plezier stonden voorop bij dit toernooi;  
14 jeugdleden hebben van deze leuke middag genoten. Helaas mochten de 
ouders, conform de coronamaatregelen, niet aanwezig zijn. 
 

 

 

 
 


