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Activiteitenoverzicht: 
• Zaterdag 11 maart 2023: NL Doet, start 9 uur 
• Zaterdag 1 april 2023, Open Dag, tussen 10 en 12 uur 
• Woensdag 5 april : start lessen jeugd en senioren. Opgave vóór 11 

maart 
• Week 14: start KNLTB voorjaarscompetities 
 
TVK Nieuwjaarstoernooi  
Ons jaarlijks Nieuwjaarstoernooi dat op 14 januari is gehouden in de tennishal 
van LTC De Kalkwijck, werd bezocht door maar liefst 25 leden! Telkens 
wisselende duo’s streden om het aantal gewonnen games. Als eersten zijn 
geëindigd Marrie Hasenoot en Marjanna Wijbenga. Marjanna won uiteindelijk na 
loting. Als laatsten zijn geëindigd Patty Grissen en Jan Hasenoot, waarbij Patty 
de loting won. Beiden gingen met een fles wijn naar huis.  

  
 
Ook de jeugdleden hebben het Nieuwjaarstoernooi gespeeld, georganiseerd 
door onze jeugdcommissie. Hier lag de nadruk meer op het meedoen en op het 
gezellig samen tennissen en minder op het winnen.  

 
 
Lessen senioren en jeugd voorjaar 2023 starten op woensdag, 5 
april. Opgave is nu al mogelijk! 
Zoals eerder gemeld zullen de lessen voor onze senior-leden (voor zowel 
beginners als gevorderden) worden verzorgd op de woensdag, door Willem 
Huisman. In het voorjaar worden 12 lessen gegeven. Ook de lessen voor de 
jeugd zullen worden verzorgd door Willem.  
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In overleg met Willem hebben we 12 les-data vastgesteld. Deze zijn: 5, 12, 19 
en 26 april; 10, 17, 24 en 31 mei; 7, 14, 21 en 28 juni.  
De cursuskosten voor de jeugd zijn vastgesteld op 60 euro voor de 12 lessen. 
We starten, afhankelijk van de deelname, om 17.00 uur. 
Voor de senioren willen we beginnen om 19.00 uur en hebben de mogelijkheid 
voor 3 lesuren op woensdagavond. Geef dus bij aanmelding óók je voorkeur 
voor de lestijd op. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 
We willen de groepen zo spoedig mogelijk definitief samenstellen.  
De cursuskosten voor de senioren zullen naar verwachting lager zijn dan vorig 
jaar (die toen 87 euro bedroegen). Hiervan krijgen de deelnemers z.s.m. bericht. 
Wil je de lessen volgen, meld je dan nu (in elk geval vóór 13 maart) aan via 
tennisverenigingkolham@live.nl. Deelname is op volgorde van binnenkomst!  
 
NL Doet 11 maart 2023  OPROEP!! 
Er valt weer veel te klussen op zaterdag 11 maart. We gaan in ieder geval het 
clubgebouw binnen en buiten weer klaar maken voor het komende 
tennisseizoen. Schoonmaakspullen zijn uiteraard aanwezig. 
Daarnaast zal de baancommissie verder gaan met het gereedmaken van onze 
banen. Ook daar is hulp voor nodig! 
We beginnen om 9 uur. Natuurlijk is er een koffiepauze en tussen de middag 
zorgen we voor een heerlijke lunch. Na de lunch maken we de klussen -voor 
zover mogelijk- af. Om 15.00 uur sluiten we deze dag gezellig af. 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 vóór woensdag 8 maart via tennisverenigingkolham@live.nl  
 

 
 
Open Dag 1 april 2023 
Op zaterdag, 1 april van 10 tot 12 uur, vindt onze jaarlijkse Open Dag plaats. 
Uiteraard staat de koffie met cake klaar.  
Deze dag is uitermate geschikt om jullie vrienden, familie en/of buren mee te 
nemen die geïnteresseerd zijn in de tennissport. Op deze wijze willen we tennis 
in Kolham promoten we hopen nieuwe leden te werven.  
Daarnaast kan er natuurlijk ook getennist worden. We zien jullie graag op 1 april 
om te starten met het nieuwe seizoen. 
 
Korte weergave van de ALV d.d. 22.02.2023  
Op 22 februari vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Naast de 
gebruikelijke onderwerpen werd er gestemd over het verhogen van de 
jeugdleeftijd. In lijn met de KNLTB heeft het bestuur voorgesteld de jeugdleeftijd 
te verschuiven van t/m 15 jaar naar t/m 17 jaar. De ALV stemde hier unaniem 
mee in.  
Daarnaast stelde het bestuur voor om de contributie van de jeugd aan te 
passen. De nieuwe contributiebijdrage (inclusief evt. deelname aan 
competitiewedstrijden) voor de jeugd is vastgesteld op euro 40,-/jaar voor de 
eerste twee kinderen per gezin. Het derde kind is gratis lid. Daarnaast wordt bij 
de jeugd alleen het lesgeld in rekening gebracht. 
Het voorstel om de relatief hoge internet/tv- en telefoonkosten te schrappen, is 
door de ALV verworpen. Het bestuur gaat onderzoeken hoe de kosten voor 
internet en telefoon naar beneden kunnen worden gebracht.  
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