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Beste leden

We hadden zoveel plannen dit voorjaar. Begin mei
wilden we een bloemenactie houden om de kas van
de tennisvereniging te spekken.
De basisschoolleerlingen zouden in plaats van een
gymles een tennisles krijgen van onze trainer. Wilfred
en Boas hadden beloofd een tennisclinic te geven aan
de jeugd op een zondagmiddag en we waren
uitgenodigd door de basisscholen om een
tennisactiviteit te organiseren op koningsdag.
Helaas!!! We gaan er van uit dat het volgend jaar wel
allemaal lukt.
Op dit moment mogen we nog niet tennissen. Ook al
liggen de banen er prachtig bij, wij houden ons
uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM.
Hieronder leest u het bericht hierover van de KNLTB:

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen
het coronavirus. Daarom blijven sportclubs gesloten
t/m 28 april en mogen er geen georganiseerde
sportactiviteiten plaatsvinden, ook niet in kleine
groepen. De maatregelen van de regering betekenen
dus ook dat tennisparken gesloten blijven en tennis en
padelactiviteiten er niet mogen plaatsvinden om de
kans op verspreiding van het virus te minimaliseren.
De gezondheid en veiligheid van iedereen staat
voorop, we hopen op jullie begrip in deze tijden.
NB. We realiseren ons dat tennis bij uitstek een sport is
die je op veilige afstand van elkaar kan uitoefenen.
KNLTB, NGF (golf) en NOC*NSF zijn veelvuldig in
overleg met het ministerie van VWS en het RIVM over
het hervatten van vrij tennissen en trainingen onder
bepaalde voorwaarden zodra de situatie het toe laat.

Baanonderhoud en onderhoud kantine
Er waren 2 big bags gravel en een heleboel manuren
nodig om de baan weer goed bespeelbaar te maken.
Deze week nog eventjes de puntjes op de I! We hopen
een lang seizoen plezier van de banen te zullen
hebben. We hebben dit deels zelf in de hand door bij
droogte langdurig te sproeien. Ook het clubgebouw
had wat onderhoud nodig. Herman van Zwol heeft
een nieuw scharnier in de deur geplaatst en de deur
weer sluitend gemaakt. Met behulp van Herman zijn
aanhanger is het gravel afgevoerd door Freek de Jong.
Hans van der Wal heeft de defecte geiser vervangen.
Hij kon een gratis 2e hands exemplaar op de kop
tikken. Daar zijn we blij mee! Bedankt Herman en
Hans.

Het clubgebouw moet nu nog schoongemaakt
worden. Jullie kunnen binnenkort een uitnodiging
verwachten. Moet lukken volgens de richtlijnen van
het RIVM.

Tennislessen
Ook dit jaar verzorgt Boas Deden weer de
tennislessen. De tennislessen zullen nu op
dinsdagavond worden gegeven in verband met andere
bezigheden van Boas. Hieronder Boas zijn verhaal:

Beste tennissers,
Na een succesvol eerste jaar bij tennisvereniging
St. Johannesga, heb ik nieuws voor jullie. Ik ben
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benaderd door Tennisschool Heerenveen, die mij
een mooie kans biedt om clubtrainer te worden bij
t.v. Oranjewoud. Ik vind dit een kans die ik met
beide handen aan moet pakken. Alleen is er 1
probleem, de lessen bij Oranjewoud vallen op
maandag en donderdag, dus overlapt dat met St.
Johannesga op de donderdag. Dus zijn we opzoek
naar een oplossing om misschien de lessen bij St.
Johannesga te kunnen veranderen naar een
dinsdag of woensdag. Ik wil namelijk graag met
jullie verder. Ik hoop dat jullie begrip hebben voor
mijn keuze. En dat het te plannen valt.
Groetjes, Boas Deden

tennissers die zich hebben aangemeld het
speelschema toegestuurd.

SponsorKliks voor alle internetaankopen!

We blijven jullie eraan herinneren. De gemakkelijkste
manier om geld te verdienen voor de club!
Het concept is heel simpel. Bestel via de SponsorKliks
pagina van www.tennisverenigingsintjohannesga.nl
bij alle bekende webwinkels waar je normaliter ook al
koopt. Van alle aankopen wordt een commissie
maandelijks aan onze vereniging uitbetaald! Je betaalt
niets extra!
Inmiddels hebben we al bijna € 500 verdiend met
SponsorKliks. Je kunt ook volgens de meegestuurde
bijlage bestellen via de SponsorKliks. De instructie
bijlage is gemaakt door Leo Tjerkstra.

We hebben de leden gevraagd naar welke avond hun
voorkeur uitging. We zijn op de dinsdag uitgekomen.
De lessen beginnen misschien pas in juni, of eerder,
jullie horen er meer van.

Dorpencompetitie

Dit jaar spelen er 2 damesteams mee in de
dorpencompetitie van Rottum, Vegelinsoord,
Terkaple, Delfstrahuizen en Sintjohannesga.
Waarschijnlijk begint de dorpencompetitie in juni.

Toss-avonden

De toss-avonden zijn dit jaar op maandagavond en
donderdagavond. Corrie stuurt op zondag een appje
met de vraag wie wil tennissen op maandagavond en
/of donderdagavond. Op grond van de aanmeldingen
maakt Corrie een indeling.
Sta je nog niet in de WhatsApp-groep, maar heb je
belangstelling? Geef dan je mobiele telefoonnummer
door aan Corrie Algera: corriealgera@gmail.com
bellen of appen mag ook: 06 3050 7749
Alle leden zijn meer dan welkom op de toss-avonden.

Onderlinge competitie

Zodra er meer duidelijkheid komt over de datum
waarop we weer kunnen tennissen, krijgen de
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Activiteitenagenda
Met alle onzekerheden is het onmogelijk om een
activiteitenagenda op te stellen. Natuurlijk zullen we
proberen om zoveel mogelijk activiteiten door te laten
gaan. Zodra er meer duidelijk is delen we dat met
jullie

Het bestuur wenst jullie allemaal een heel mooi
tennisseizoen toe, ook al weten we nu nog niet
wanneer we mogen beginnen. Blijf gezond!

