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Activiteitenoverzicht: 
 20 t/m 26 juni Tennis Kampioenschappen Slochteren (TKS) 

 24 juni en 1 en 8 juli: Vrijdagavondzomertoernooien: zie in deze 
nieuwsbrief. 

 
Tennis Kampioenschappen Slochteren.  
Na alle coronaperikelen van de afgelopen 2 jaar staan dit jaar alle seinen op 
groen om eindelijk de Tenniskampioenschappen Slochteren te houden. 
Tennisvereniging De Woldmeppers in Harkstede organiseert dit jaar het 
toernooi dat inmiddels een lange traditie kent. Van 20 tot en met 26 juni 2022 
worden de wedstrijden gespeeld. De organisatie hoopt dan ook op een groot 
deelnemersveld en veel mooie wedstrijden op de 5 parken in de voormalig 
gemeente Slochteren!  

Er wordt gespeeld in alle categorieën en je kunt je (voor maximaal 2 
categorieën) opgeven t/m 10 juni, via toernooi.nl:  

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/F9142F89-194B-45C5-9BBF-
2752F74D0B93  of via de website van de TKS: http://www.tksslochteren.nl/ 

Dit waren de winnaars van 2019, waaronder 5 leden van onze vereniging! 

 
 
Laddercompetitie voorjaar 2022 
De nieuwe laddercompetitie is inmiddels van start gegaan.  
Let op: de wedstrijden moeten gespeeld worden vóór 15 juli. 
Speelafspraken worden door de deelnemers zelf gemaakt. De spelregels en de 
wedstrijdschema’s hebben alle leden ontvangen. Ook hangen deze in de 
kantine. 
  

We hebben een Jeugdcommissie! 
Dit voorjaar hebben een aantal actieve ouders van onze jeugdleden  de 
jeugdcommissie (Ramon, Andrea, Loeke, Erika, Kim en Diana) samengesteld. 
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Redactie Nieuwsbrief: Ruud Drent  

Kopij naar: tennisverenigingkolham@live.nl 

Zie ook onze site: www.tennisverenigingkolham.nl 
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Zij gaan zich o.a. bezighouden met het begeleiden van de jeugdcompetitie en 
het organiseren van activiteiten voor onze jeugdleden.  
Daarnaast de jeugdcommissie  met het bestuur gesproken over de lessen en de 
hoogte van de contributie voor de jeugd. Afgesproken is dat het bestuur op de 
eerstvolgende ALV met voorstellen hierover komt. 
Wij wensen de jeugdcommissie heel veel succes! 

Vrijdagavondzomertoernooien 24 juni en 1 en 8 juli  

Houd deze data vrij! Let op 17 juni is komen te vervallen vanwege een 
inval-avond voor de competitie. Na de competities willen we voor onze leden, 
voorafgaand aan de zomervakanties, op deze vrijdagavonden toss avonden 
organiseren. Op de avonden staat uiteraard het tennis voorop, maar ook 
gezelligheid, onder het genot hapjes en drankjes. We starten om 19.30 uur. 
Jullie horen nog per email hoe je je hiervoor kunt aanmelden en verdere details.  

 
Nieuwe sponsor JPuwboekhouder - Jouwboekhouder  
Sinds dit voorjaar hebben we een nieuwe sponsor, namelijk: 

 
Dit is het bedrijf van ons lid Jean-Pierre Souari. Ben je particulier of zzp’er en wil 
je de boekhouding uitbesteden? Of wil je een gedeelte van de administratie van 
je MKB laten doen door een administratiekantoor? Het op orde houden van je 
boekhouding kost veel tijd, tijd die je liever in je onderneming wilt steken. 
JPuwboekhouder is volledig op de hoogte van alle wet- en regelgeving en 
neemt je veel werk uit handen!  
 
 

De Rabobank versterkt samen met NOC*NSF, LKCA, verschillende bonden en 
clubs met kennis, netwerk en geld. Goed voor onze club en geweldig voor de 
samenleving. Dit jaar hebben wij ons ingeschreven voor de vervanging van 
onze twee scoreborden. 
De huidige scoreborden worden gebruikt sinds de oprichting van de vereniging 
en zijn inmiddels aan vervanging toe. De bedoeling is de vervanging te 
realiseren met 2 zogenaamde M-scoreborden (met balletjes). 
Stemmen kan tussen 5 t/m 27 september 2022. Mocht je wel bankieren bij de 
Rabobank, maar ben je nog geen (gratis) lid, regel dat dan alvast, want alleen 
leden kunnen stemmen. Om meer stemmen te krijgen gaan we weer een 
samenwerking aan met het Dorpshuis en de Vrouwen en Meiden van Nu. We 
herinneren jullie tegen die tijd hier nog aan. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


