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CORONA UPDATE 

 

 
Activiteitenoverzicht: 
 Zaterdag 12 maart: NL-Doet, zie verder in deze nieuwsbrief. 

 Dinsdag 15 maart: Algemene Ledenvergadering in onze kantine, 
aanvang 20.00 uur, uitnodiging volgt.  

 Zaterdag 9 april: Open Dag en Openingstoernooi, uitnodiging volgt. 
 

 

CORONA UPDATE 
 
 
 
 

 
MEER VERSOEPELINGEN; BIJNA TERUG NAAR NORMAAL! 
Het kabinet heeft besloten dat verdere versoepelingen mogelijk zijn. De horeca 
mag onder voorwaarden open tot 01.00 uur, een Coronatoegangsbewijs (CTB) 
blijft wel nodig, maar vanaf 25 februari vervalt ook deze verplichting. Dat is goed 
nieuws, want het betekent dat we vol vertrouwen uitkijken naar de start van het 
nieuwe tennisseizoen. Voor onze vereniging betekent het volgende:  

 Vrij spelen en trainen buiten is toegestaan, er gelden geen restricties. 

 Publiek is binnen en buiten toegestaan bij wedstrijden en trainingen.  

 Alleen in de kantine is een CTB (vanaf 18 jaar) verplicht. Een vaste 
zitplaats, de 1.5 meter afstand en een mondkapje zijn niet meer nodig. 

 De kantine en terras mogen open tot 01:00 uur.  

 Kleedkamers, douches en toiletten zijn open; bij het gebruik hiervan is 
een CTB (vanaf 18 jaar) tot 25 februari verplicht. 

 Vanaf 25 februari vervalt de CTB-verplichting. 

 Een CTB is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of 
bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. 

 
Verder:  

 Houd je aan de basisregels! 

 Banen altijd reserveren via de KNLTB Club App. 

 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. 

Deze regels zijn tevens aangeplakt in de kantine. 
 

 
 
 

 
 

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

 

 

Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
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Buiten tennissen kan nog steeds, mits de weersomstandigheden 
het toelaten.  
Onze baancommissie probeert nog steeds onze banen bespeelbaar te houden 
deze winter. Mocht er een vorstperiode komen en de banen onbespeelbaar 
worden, zal het bestuur de leden hierover informeren. Na een vorstperiode gaat 
de baancommissie weer met de banen aan de slag. Zodra de banen weer 
bespeelbaar zijn, zal het bestuur dit per mail melden aan de leden. 
Daarnaast is de baancommissie in actie gekomen na de storm. Deze boom lag 
zaterdag op onze banen en zal z.s.m. worden opgeruimd. 

 
 
Laddercompetitie 2022 
In de vorige nieuwsbrief was een oproep geplaatst aan de leden om zitting te 
nemen in de nieuwe laddercommissie. Omdat hierop geen reactie is 
binnengekomen, stelt het bestuur voor om de ladder in een nieuwe vorm te 
spelen. Dit zal gepresenteerd worden op de ALV van 15 maart. Daarna kun je je 
hiervoor aanmelden.  

  
Zaterdag 12 maart NL Doet !!     OPROEP!!! 
Er valt weer veel te klussen op zaterdag 12 maart. We gaan in ieder geval het 
clubgebouw binnen en buiten weer klaar maken voor het komende 
tennisseizoen. Dus o.a. schoonmaken van de kantine, kleedruimtes, ramen, 
toegangsbord, buitenmeubilair, sponsorborden en het vullen van de potten met 
bloemen). Schoonmaakspullen zijn uiteraard aanwezig.  
We beginnen om 9 uur. Natuurlijk is er een koffiepauze en tussen de middag 
zorgen we voor de lunch. Na de lunch maken we de klussen -voor zover 
mogelijk-  af. We proberen uiterlijk om 15 uur de dag af te sluiten. Als je niet de 
hele dag kunt helpen, dan is je hulp een deel van de dag ook heel 
welkom. Voor de organisatie is het prettig als je laat weten of je komt.  
Graag voor zaterdag 5 maart via tennisverenigingkolham@live.nl  
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Lessen senioren voorjaar 2022 starten op woensdag 6 april. 
Opgave is nu al mogelijk! 
De lessen voor leden vanaf 16 jaar, zullen als vanouds worden verzorgd op 
woensdag, door Danielle Koetje, gediplomeerd tennislerares. We willen 
beginnen om 19.00 uur en hebben de mogelijkheid voor 3 lesuren op 
woensdagavond. Geef dus óók je voorkeur voor de lestijd op bij aanmelding. 
We willen zo spoedig mogelijk definitief de groepen samenstellen. In overleg 
met Danielle hebben we 12 les-data vastgesteld. De cursuskosten zullen iets 
hoger zijn dan vorig jaar. Hiervan krijgen de deelnemers z.s.m. bericht. 
Indien je lessen wilt volgen in het voorjaar, meld je dan nu (in elk geval 
vóór 13 maart) aan via tennisverenigingkolham@live.nl.  Deelname op 
volgorde van binnenkomst!  
 

De jeugdlessen worden gecontinueerd.  
De jeugdlessen zijn deze herfst en winter verzorgd door Sietse Kaman, 
gediplomeerd tennisleraar. Deze lessen worden voortgezet tot aan de 
zomervakantie. De cursuskosten blijven gelijk. 
 

 

 Gezocht: kandidaten ledenraad KNLTB (landelijk) 
Het is belangrijk dat de KNLTB weet wat er speelt en vanuit verenigingen hoort 
wat nodig is voor een gezonde toekomst van tennis en padel in Nederland. Wil 
je ook meepraten en meedenken? Meld je dan nu aan voor de Ledenraad.  
Over de Ledenraad 

De Ledenraad toetst het gevoerde beleid van de KNLTB, stelt de jaarrekening 
en het jaarplan vast en geeft input voor het strategisch beleidsplan. De 
Ledenraad bestaat uit 29 leden. In 2019 is een vernieuwde opzet van de 
Ledenraad ingevoerd, waarbij de verenigingen de Ledenraadsleden direct 
kiezen. De zittingstermijn is 3 jaar, daarom zijn er nu nieuwe verkiezingen. Een 
deel van de Ledenraadsleden stelt zich herkiesbaar. Alle KNLTB-leden, die de 
functie van Ledenraadslid ambiëren en voldoen aan de profielschets, kunnen 
zich kandidaat stellen. 
Meer weten? 
Heb je interesse? Wil je meer weten over de functie van de Ledenraad en wat er 
verwacht wordt van een Ledenraadslid? Lees dan de profielschets van een 
Ledenraadslid.  
Belangstelling? 
Dan maakt de KNLTB graag kennis met je! Aanmelden kan via dit 
aanmeldformulier en is mogelijk tot 1 maart. 
Mocht je nog meer informatie willen over deze vacature of de organisatie, dan 
kan je hierover contact opnemen met de afdeling bestuurlijke zaken, te bereiken 

via bestuurlijkezaken@knltb.nl. 
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