
 
Nieuwsbrief juni 2011 

 

Van het bestuur 

 

Beste Vrienden,  

de voorjaarscompetitie is 

inmiddels ten einde. Er zijn een 

tweetal teams in de KNLTB 

competitie kampioen 

geworden. Ook in de V & W 

competitie hebben we een 

tweetal kampioenen binnen 

onze gelederen. Ook vanuit de 

Vrienden willen we deze teams 

natuurlijk feliciteren met deze 

prestaties. Ondertussen hebben 

we onze Koninginnedag-

activiteit afgerond en zijn we 

druk doende een geslaagde 

activiteit neer te zetten tijdens 

de clubkampioenschappen van 

STB (verderop in deze 

nieuwsbrief meer hierover). 

Met de aanschaf van een zestal 

nieuwe terrastafels hebben 

jullie als vrienden ook de 

afgelopen periode weer een 

bijdrage geleverd.  

 

Namens het bestuur:  

Marcel Dries  

 

 
 

 

 

 

Koninginnedag 2011 

 

Op 29 en 30 april was het dan zover. Een,met tennisballen,gevulde auto 

werd geplaatst in het centrum van Stadskanaal. Bezoekers aan de 

Knoalsternacht en de Vrijmarkt werden in de gelegenheid gesteld om te 

raden hoeveel ballen er in de auto lagen. Bestuursleden van de Stichting 

Vrienden van STB, samen met een aantal vrijwilligers, zetten zich in 

voor een goed resultaat. Uiteindelijk mochten we bijna 400 bezoekers 

aan de Nacht en de markt verwelkomen bij de auto. Dit hield na aftrek 

van de gemaakte kosten een netto opbrengst van € 335,-- in voor de 

Stichting Vrienden van STB. Al met al een geslaagde activiteit, waarbij 

het nuttige met het aangename werd verenigd.  

 

Het juiste aantal ballen in de auto was 1001. Er zijn 2 mensen die exact 

het juiste aantal hebben geraden tijdens het spel en een 8-tal personen 

die er slechts 1 bal vanaf zaten. Aangezien er 5 prijzen te verdelen 

waren, heeft er een loting plaatsgevonden. De uitslag en de 

prijswinnaars zijn als volgt: 

 

- 1. Esther Roukema  

- 2. Bianca Kruizinga 

- 3. Greetje Lagerman 

- 4. Milan Schipper 

- 5. Gijs Mulder 

 

De prijzen voor deze activiteit werden belangeloos beschikbaar gesteld 

door een 5-tal sponsoren. Deze sponsoren waren Grieks Restaurant 

Delphi, Nijmko Telecommunicatie, Kapsalon Tieme Pals, De Jonge 

Sport en Kornelius Interieurbouw. Wij danken deze sponsoren voor hun 

bijdrage. 

 

       

 



 

 
 

Clubkampioenschappen 2011 

 

Zoals reeds aangegeven wil de Stichting Vrienden 

van STB tijdens de aanstaande 

Clubkampioenschappen, gehouden van 4 juli tot en 

met 10 juli, een activiteit gaan organiseren. Het lijkt 

ons de manier om leden en andere betrokkenen op 

een sportieve en gezellige manier bij elkaar te 

krijgen. We hebben zaterdagavond 9 juli geschikt 

gevonden om deze activiteit te gaan houden. Het is 

de bedoeling om voor deelnemers aan de 

clubkampioenschappen, als afsluiting voor de 

competitieteams en voor jullie als Vriend een 

barbecue te organiseren. De barbecue (exclusief de 

drankjes) zal worden aangeboden door Stichting 

Vrienden van STB.  

 

In de bijlage vind je een aanmeldformulier voor de 

barbecue. Je kan je ook aanmelden via ons e-

mailadres info@vriendenvanstb.nl.  

 

 

Dankwoord vanuit het bestuur STB 

 

Hierbij wil ik de vrienden van STB bedanken voor 

de financiële bijdrage die jullie jaarlijks doen. Door 

deze bijdrage kan de vereniging materieel 

aanschaffen en activiteiten organiseren c.q. 

financieel ondersteunen. 
Zonder uw financiële bijdrage hadden we de 

gedane investeringen van dit jaar tot nadere orde 

moeten uitstellen. Wij zijn namelijk druk bezig om 

onze vereniging weer financieel gezond te krijgen.  
  
Nogmaals dank en wij zijn als bestuur erg blij als u 

ook komend jaar als vriend(in) betrokken blijft bij 

onze vereniging. 
  
Tot op de tennisbaan! 
  
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@vriendenvanstb.nl. Wij kunnen dit dan 

weer meenemen in onze vergadering. 

 

o In de week van 20 tot en met 28 augustus 

wordt weer het jaarlijkse Rabobank 

Kanaalstreek Toptennistoernooi gehouden op 

sportpark “de Borgen”. Om actief deel te 

nemen kun je je opgeven via www.toernooi.nl. 

Je bent natuurlijk in deze week ook van harte 

welkom om te komen kijken op het tennispark.  

 

o Vanaf 3 oktober 2011 wordt ook weer de 

KNLTB najaarscompetitie gespeeld. Heb je zin 

om hier aan mee te doen? Geef je vóór 1 juli op 

bij de competitieleiding van Tennisvereniging 

STB.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar meer en 

nieuwe Vrienden. Ken je nog mensen die 

geen Vriend zijn, meld ze bij ons aan.  

mailto:info@vriendenvanstb.nl
mailto:info@vriendenvanstb.nl
http://www.toernooi.nl/


 

 

Bijlage 

 
Aanmeldformulier barbecue  

 

Ik meld me aan voor de barbecue 

tenn 

Aanmeldformulier Barbecue 
 

Ik…………………………………..(naam)  kom naar de barbecue van Tennisvereniging STB op 

zaterdag 9 juli.  

 

Ik ben van plan om te komen met 1 / 2 (*) personen.  

 

Aanvangstijdstip van de barbecue is tussen 18.30 uur en 19.00 uur. 

 

Dit formulier ingevuld inleveren vóór 1 juli 2011. Je kunt dit formulier op het Tennispark, in de bus 

van de Vrienden van STB, deponeren. 

(mailen kan ook naar info@vriendenvanstb.nl ) 

 

 

 

* Graag doorstrepen wat niet van toepassing is. 

mailto:info@vriendenvanstb.nl

