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Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent
Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl
Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl

Activiteitenoverzicht:



September/oktober: Najaarscompetitie
Vrijdag 5 november: Kaart & Sjoelavond

CORONA UPDATE
UPDATE
CORONA
T 0611005557
E Anton@cleanenergy.nl
W www.cleanenergy.nl

Nieuwe verruiming van de maatregelen. Op ons park drankjes
en hapjes echter alléén buiten nuttigen!!
De 1,5 meterregel vervalt vanaf 25 september, maar er gelden nog wel
enkele voorwaarden om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Zo is
voor het gebruik maken van de horeca een Coronatoegangsbewijs nodig, ook
op sportlocaties. Dit geldt echter alléén voor binnen, want het Kabinet heeft de
maatregelen voor de horeca buiten versoepeld. Voor de sport zijn enkele
uitzonderingen gemaakt voor niet-horeca gerelateerd gebruik van het clubhuis
of de sportkantine. Deze situatie geldt tot in november.
Om te voorkomen dat het Coronatoegangsbewijs gecheckt moet worden in onze
kantine, heeft het bestuur van onze vereniging besloten hier als volgt mee om te
gaan:
 Leden en gasten die een hapje/drankje willen nuttigen doen dit alléén
buiten op het terras, in de tent of onder het afdak.
 Bij het afhalen van drankjes/hapjes in de kantine is een
Coronatoegangsbewijs niet nodig.
 Voor iedereen blijft gelden: blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden
een van de volgende klachten heeft (corona-gezondheidscheck):
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf
38 C°), verlies van reuk/smaak.
 Banen altijd reserveren via de KNLTB Club App.
 Het terras en de kantine zijn tot uiterlijk 24:00 uur geopend.
 Desinfectiemiddel en schoonmaakdoekjes zijn aanwezig.
Deze regels zijn tevens aangeplakt in de kantine.

Voorstel: Algemene Leden Vergadering (ALV) 2021 naar 2022.
Vanwege de Coronamaatregelen stelt het bestuur voor om de nog te houden
ALV van 2021 te combineren met de ALV van 2022. Indien de maatregelen het
toelaten zullen we vóór eind februari 2022 deze gecombineerde ALV
uitschrijven. Indien u het niet eens bent met dit voorstel, verzoeken we u dit
kenbaar te maken door een mail te sturen naar tennisverenigingkolham@live.nl
Overigens zijn de financiële stukken over 2021 al gecontroleerd door de
kascommissie en akkoord bevonden.
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Clubkampioenschappen senioren 2021
Onder prima weersomstandigheden zijn van zaterdag 28 augustus t/m zondag 5
september onze clubkampioenschappen gehouden. Door de grote deelname
konden binnen de categorieën op verschillende niveaus poules worden
samengesteld door de wedstrijdcommissie, bestaande uit Sandra Kroeze, José
Drent, Henk de Haas en Raoel Steffens. Hierdoor ontstonden er, ook voor de
toeschouwers, zeer aantrekkelijke wedstrijden, die meerdere keren door een
super tiebreak werden beslist.
De uiteindelijke winnaars zijn: HE: Otto Wierenga; DD: Patty Grissen/Sandra
Kroeze; HD-A: Henk de Haas/Raoel Steffens; HD-B: Arne Tiel
Groenestege/Roelof Timmerman/Jean Pierre Souari; GD-A: Sandra
Kroeze/Raoel Steffens; GD-B: Marrie Hasenoot/Hindrik Uildriks.
We kijken terug op een zeer geslaagd toernooi!

Oost Groninger Tennis Bond (OGTB) gaat weer starten met
voorbereidingen van de toernooien!
Ook onze vereniging is aangesloten bij de OGTB. De OGTB heeft tot doel het
doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen OostGroningen, alsmede de behartiging van de belangen van de bij haar
aangesloten verenigingen. Zo proberen ze o.a. vraag- en aanbod van
competitiespelers binnen de OGTB bij elkaar te brengen zodat iedereen die wíl
ook mee kán meespelen in de competitie. Ook organiseren ze toernooien in de
regio. We houden jullie op de hoogte van het nieuws en neem eens een kijkje
op de website van de OGTB.

Rabo ClubSupport
De Rabo Clubsupport is een prachtige kans om de kas van onze
tennisvereniging te spekken! De Rabobank stelt ook in 2021 weer een groot
geldbedrag beschikbaar voor verenigingen en stichtingen om een bepaald doel
te realiseren. Ook dit jaar hebben wij hebben ons hiervoor aangemeld en wel
om onze oefenkooi op te fleuren door een schilderbeurt.
Alle Rabobank-leden kunnen vanaf 4 oktober stemmen via de Rabo App.
Ga naar het overzicht van deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten
en stemmen maar! Stemmen kan tot 25 oktober.
Van 1 tot en met 14 november zijn de finale uitreikingen en horen alle clubs
welke financiële ondersteuning ze krijgen.
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
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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 (gratis) lidmaatschap zo snel mogelijk aan en stem mee.
Alvast hartelijk dank voor je stem!

Meiden van Nu te gast op ons tennispark
Op dinsdagavond, 14 september, waren de Meiden van Nu bij ons te gast om
kennis te maken met de tennissport. Na ontvangst ging de helft van de meiden
de baan op en kregen van Daniëlle Koetje en Raoel Steffens een kennismaking
les. Aan de andere groep werd in de kantine uitleg gegeven over onze
vereniging en de tennissport. Onderstaand verslagje plaatsten de Meiden op
facebook.
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Kaart- en Sjoel- (en evt. tennis-)avond vrijdag 5 november
Op vrijdag, 5 november vanaf 20.00 uur organiseren we onze traditionele Kaart, Sjoel- en Tennisavond. Deze avond is toegankelijk voor onze leden én hun
partners. De all-in kosten bedragen 10 euro p.p. (jeugd 5,00 euro);
dus inclusief hapjes en drankjes. Opgave is mogelijk tot maandag 1
november, door een mail te sturen naar tennisverenigingkolham@live.nl.

Nieuwe jeugdtrainer
Onze jeugd, inmiddels 24 kinderen, krijgt sinds het najaar les van Diana Feringa
en haar dochter Anna. Dit is een noodmaatregel, omdat Daniëlle verhinderd is
vanwege haar stage.
Afgelopen donderdag is het gelukt om voor onze jeugd een trainer aan te
stellen. Dit is Sietse Kaman uit Beerta geworden. Sietse heeft licentie en geeft
o.a. les in Woldendorp en Meeden. Kernwoorden die bij Sietse passen zijn o.a.
doortastendheid, humor, oplossingsgericht en openheid.

We gaan er van uit met Sietse een goede invulling voor de jeugdtraining te
hebben gevonden.
.

OldStars tennis bij Tennis en Padel Club Veendam
In de provincie Groningen wordt eind september de eerste OldStars Sportweek
voor ouderen georganiseerd. De week staat geheel in het teken van het diverse
aanbod aan aangepaste OldStars sportvormen in Nederland. Alle 55–plussers
uit de provincie zijn welkom bij meer dan 13 initiatieven. De OldStars Sportweek
is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, Menzis, FC Groningen en Huis
voor de Sport Groningen. Tijdens de OldStars Sportweek bezoeken diverse
sporticonen, zoals Tom Okker, Bettine Vriesekoop en Floris Jan Bovelander de
provincie.
TPC Veendam organiseert OldStars tennis voor 55-plussers en gaat daarmee
van start op 30 september 2021. Heb je jarenlang getennist, heb je het
weleens gespeeld of ben je gewoon benieuwd hoe leuk tennis is? De kick-off
start om 09:30 uur met een clinic van Tom Okker. Zie verder de website van
TPC Veendam.
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Nogmaals aandacht voor het Schoonmaakrooster!
Als aandachtspunt hieronder het laatste deel van het schoonmaakrooster:
We willen iedereen dringend verzoeken zich te houden aan het rooster.
Als je verhinderd bent, zorg dan voor een vervanger. Vergeet ook niet de
werkzaamheden af te vinken in de map “Poetsdienst” die in de keuken ligt.

SCHOONMAAKROOSTER

