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Beste tennisvrienden, 

Hierbij de 1e nieuwsbrief van 2022:  

Algemene Ledenvergadering/ALV 

Ook dit jaar zullen we de reguliere ALV online gaan houden. Hierin zullen de normale agendapunten 

zoals jaarverslagen (financieel en algemeen), bestuursverkiezingen, vaststellen contributie, vastleggen 

commissies, jaarkalender 2022 etc. worden behandeld. Deze online ALV zal doorgang vinden op: 

8 februari 2022, 20.00 uur 

Binnenkort volgt de agenda en de onderliggende stukken. We zullen ook tijdig een link doorsturen met 

korte instructie hoe deel te kunnen nemen. 

 

Beschikbaarheid banen 

Met grote dank aan de onderhoudsploeg, kunnen we nog buiten blijven tennissen. Dus maak daar 

gebruik van en reserveer de baan! 

De lichtinstallatie zal eventueel op afstand bediend worden op basis van de reserveringen.  

 

NL Doet 

Op zaterdag 12 maart a.s. is het weer NL Doet. Ook dit jaar doen we weer mee en zijn we weer 

succesvol aangemeld.  Opgeven bij NL Doet als vrijwilliger is dit jaar niet nodig. Wel zullen we tegen die 

tijd even inventariseren hoeveel leden zich aanmelden en de tijden afstemmen. Dat zullen we de 1e 

week van maart doen. 

 

Voorjaarscompetitie 2022 

Op 8 april start de KNLTB voorjaarscompetitie. Daar zullen we deelnemen met 6 teams: 3 op vrijdag, 1 

op zaterdag en 2 op zondag.  

 

Trainingen/Open dag 

Binnenkort zal onze trainer Michiel Mulder met de lespakketten en -mogelijkheden komen voor de 

zomertrainingen. Verwachting is, mede afhankelijk van of de banen speelklaar zijn, dat we ergens eind 

maart/begin april kunnen beginnen. We zullen ook gaan kijken of we dan rond die tijd een open dag 

en/of maak-kennis-met-tennis kunnen organiseren. 
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Padel 

Zoals bekend zijn we binnen de vereniging aan het uitzoeken of en zo ja hoe we padel binnen de 

vereniging onderdeel kunnen laten zijn van ons sportaanbod. 

Momenteel lopen we wat vertraging op in het proces, o.a. door beperkte menskracht (in commissie en 

bestuur), COVID 19 en in afstemmingen met de gemeente. Binnen de padelcommissie en het bestuur 

wordt echter vol doorgewerkt om de plannen te presenteren in een speciale ALV/ledenvergadering. Dan 

zal de stand van zaken wordt toegelicht en zal er een uitspraak van de leden worden gevraagd om te 

komen over wel of niet doorgaan met padel en dus eventuele realisatie. 

 

KombiFit 

Binnen Nijeveen wordt een nieuw initiatief ontwikkeld, genaamd KombiFit. Dit is een fitnessprogramma 

gericht op de sporter en niet sporter in de leeftijdsgroep van 35 tot 60 jaar. Een initiatief waarbij er een 

abonnement aan mogelijke deelnemers wordt aangeboden die het mogelijk maakt om in de daluren van 

de desbetreffende deelnemende vereniging te gaan sporten. Deelnemende verenigingen / bedrijven in 

Kombifit zijn DOS’46, PrimaLife, GradaBikes en NTC. Met het abonnement is het mogelijk om op tijden 

waarop er voldoende ruimte is op de accommodaties te gaan tennissen bij NTC, te gaan spinnen bij 

GradaBikes, te gaan fitnessen bij Primalife en te gaan crossfitten bij DOS’46.  

Binnenkort zal hier meer over bekend worden gesteld door flyers in het dorp en bij de verenigingen en 

door media in krant en op lokale TV. 

 

 

Belangrijke data 

De volgende data kunnen al worden genoteerd: 

8 februari:  ALV online 

begin maart: ALV Padel  

12 maart NL Doet (1e klusdag) 

19 maart 2e klusdag 

2 april Openingstoernooi 

8 april start voorjaarscompetitie 

 

 


