
 
Nieuwsbrief februari 2014

 

Van het bestuur    

 

Beste Vrienden,  

Het seizoen 2013 is ten einde. 

Het jaar is wederom afgesloten 

met een stamppottoernooi. 

Ondertussen is het 2014 en 

hebben we weer een vol jaar 

voor de boeg. 2013 is een jaar 

geweest, waarbij de 

tennisvereniging STB zwarte 

cijfers is gaan schrijven. 

Financieel gaat het derhalve de 

goede kant op. De doelstelling 

van Vrienden van STB is dus 

niet zozeer meer op de korte 

termijn gericht, maar er zullen 

langere termijn doelstellingen 

gemaakt worden. Zo zal er mee 

gedacht gaan worden over de 

invulling of vervanging van de 

banen om eventueel in de 

winterperiode door te kunnen 

tennissen. De Vrienden van 

STB blijven daarmee STB 

ondersteunen. Hiervoor worden  

activiteiten georganiseerd en 

bent u natuurlijk als Vriend 

verbonden aan onze stichting.  

Hiervoor nogmaals onze 

hartelijke dank. 

 

 

Namens het bestuur van de 

Vrienden van STB  

 

 

Marcel Dries 

 

 

Oliebollenactie 

 

Ook rond de jaarwisseling van 2013-2014 heeft STB, samen met de 

Vrienden van STB weer de oliebollenverkoop gedaan. Deze editie is er 

voor gekozen om de leden en Vrienden van STB niet te benaderen 

vooraf. Gebleken is uit het voorgaande jaar dat het werk dat daar in gaat 

zitten niet in verhouding staat met het resultaat. Er is voor gekozen om 

te verkopen op 2 verkooppunten Jumbo en C1000. Daarnaast hebben we 

zoveel mogelijk getracht om de leden middels mail, twitter en Facebook 

te bereiken, zodat ze hun oliebollen konden halen bij de genoemde 

winkels. 

 

Het resultaat kunnen we zeer goed noemen. Op de dagen 30 en 31 

december werden de kramen bevolkt met zo’n 35 vrijwilligers van STB. 

Zij namen deze dagen de verkoop van de oliebollen voor hun rekening. 

Daarnaast reden een aantal vrijwiliggers van Musselkanaal naar 

Stadskanaal om de oliebollen te halen en naar de verkooppunten te 

brengen. Al met al zijn er op de 2 dagen rond de 8000 oliebollen over de 

toonbank gegaan. Dit resulteert in een resultaat van rond de € 2.500,-- 

voor de club! 

 

Iedereen natuurlijk hartelijk dank voor zijn of haar bijdrage aan dit 

fantastische resultaat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Rommelmarkt 

 

Ook in 2013 werd een rommelmarkt gehouden. 

Deze is vanwege een aantal oorzaken iets minder 

succesvol geweest als de eerste editie. Het weer zat 

deze keer niet echt mee. Het was koud en nat. 

Daarnaast is er natuurlijk de afhankelijkheid van 

het aanbod. Het ene jaar heb je betere en mooiere 

dingen om te verkopen op de rommelmarkt. Al met 

al kunnen we voor deze zaterdag toch een resultaat 

bijschrijven van rond de € 1.250,--. Dat is toch een 

mooi bedrag voor STB.  

 

 
 

Voor een volgende rommelmarkt moeten we echter 

toch iets langer wachten. We hebben besloten om 

de rommelmarkt in 2014 niét te organiseren en een 

jaar over te slaan. Bedoeling is om er een 

tweejaarlijks evenement van te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardiensten 

 

Een andere activiteit waar de Vrienden van STB in 

2012 mee is begonnen is het draaien van 

bardiensten met een aantal vrijwilligers om 

zodoende een vergoeding voor de vereniging 

binnen te halen.  

  

Was het in 2012 alleen het Noordelijk Muziekfeest 

waar STB de bardienst invulde, in 2013 waren we 

op meerdere fronten actief. Allereerst natuurlijk 

weer het Noordelijk Muziekfeest in Exloo met 

wederom Nederlandse toppers als  Jannes, Lucas en 

Gea, Stef Ekkel en onze eigen René Becker werd de 

tent helemaal op z’n kop gezet.  

 

 
 

Daarnaast zijn we opgesteld geweest bij een 

optreden van Kane en Di-rect in het Pagedal en als 

klap op de vuurpijl was er dit jaar het debuut van 

het Secret Forest Festival in de bossen van het 

Pagedal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar meer en nieuwe 

Vrienden. Ken je nog mensen die geen Vriend 

zijn, meld ze bij ons aan.  



Woord vanuit het bestuur 

 

Beste vrienden van STB, 

 

Met plezier blikken we als bestuur terug op afgelopen seizoen maar kijken we ook graag vooruit  

naar de activiteiten van komend jaar.  

 

Korte terugblik; 

Afgelopen jaar hadden we de bekende clubkampioensschappen die in 2013 weer goed bezocht  

werden met de gezellige bbq verzorgd door de vrienden van. Mooi om te zien dat deze bbq een  

echte traditie aan het worden is binnen onze vereniging. Verder hebben we afgelopen jaar ook  

weer een Rabobank Tennis Toernooi georganiseerd met veel spelers uit de regio en niet geheel 

onbelangrijk een goede sfeer met fantastische weersomstandigheden. 

 

Daarnaast hebben we afgelopen jaar ook een aantal activiteiten met onze leden (vrijwilligers)  

gedaan om de kas van onze vereniging te spekken; bardiensten op Secret Forest Festival en  

noordelijk muziekfeest gedraaid en begin van deze week (30-31 december) onze oliebollenactie 

bij de Jumbo en C1000. Mooi om te constateren dat steeds meer leden bereid zijn om mee te 

helpen aan deze acties, geeft ook aan dat er een prima saamhorigheid is onder een grote groep 

leden.  

 

Met deze opbrengsten en de positieve exploitatie van onze vereniging hebben we en  

houden we een goed toekomstperspectief voor het tennis in Stadskanaal.  

 

Graag wil ik u ook bedanken voor uw bijdrage als vriend(in) van STB. Mooi dat u onze vereniging  

op deze manier blijft steunen! 

 

Komend jaar staan er weer een groot aantal activiteiten gepland. Wij willen u als vriend dan 

ook bij deze van harte uitnodigen om toernooi en/of andere activiteit te bezoeken.  

Kijk op de website; www.stb-stadskanaal.nl.   

 

Groet 

Gerwin Bruns 

Voorzitter STB 

 

        
 

Mededelingen               

 

o We kunnen als Stichting niet zonder goede ideeën en initiatieven. Wij roepen jullie als Vriend dan ook op 

om hier mee te komen. Heb je ideeën stop het in de daarvoor bestemde bussen op de tennisbaan of mail dit 

naar info@stb-stadskanaal.nl. Wij kunnen dit dan weer meenemen in onze vergadering. 

 

 

 

 

 

http://www.stb-stadskanaal.nl/
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