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Jaarverslag accommodatie commissie 2016 
 

 

Afgelopen jaar is een jaar geweest met een behoorlijk aantal aanpassingen. Dit ook i.v.m. het 

terug brengen van mijn bestuurstaken in 2016 en tevens het beëindigen van mijn 

bestuursfunctie per jan 2017.  

De onderhoudsploegen zijn opnieuw ingedeeld en er een werkrooster opgesteld, dit is heel 

goed opgepakt en uitgevoerd door de voorzitter. 

Ook is de vereniging groener geworden door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van 

het clubhuis en het vervangen van de baanverlichting door ledlampen. 

 

Ook dit jaar weer de nodige onderhoudswerkzaamheden verricht, die de volgende 

werkzaamheden uitvoerden; 

 

 

 Groot en regulier onderhoud aan de banen. 

 Groenvoorziening (grotendeels ondergebracht in separate groep vrijwilligers). 

 Aanbrengen en verwijderen terrasoverkapping. 

 Tussentijds baanonderhoud voor toernooien en extreme weersomstandigheden 

 Op aanvraag diverse ad-hoc werkzaamheden. 

 Werkzaamheden herinrichting clubhuis 

 

 

 

De benodigde materialen weer aangeschaft voor de banen zoals gravel, netten en baan- en 

lijnborstels. 

De sloten zijn ook dit jaar weer schoongehouden door de fa Lust.  

De technische installaties van onze vereniging zijn gedateerd en hebben nog steeds de 

aandacht nodig om deze in een technisch verantwoordelijke staat te houden.   

Het clubhuis wordt nog steeds aangepast aan de eisen van deze tijd. 

Begin 2017 is ook de cv-ketel vervangen, reparatie aan de ketel was niet meer verantwoord. 

Het schilderwerk buiten en binnen wordt bijgehouden door Cees Kramer. 

 

 

 

  

Het groot onderhoud is dit jaar op 4 en 5 april uitgevoerd aan baan 1 en 2 in opdracht van de 

Antea Group bij een derde partij. 

Dit groot onderhoud  heeft de nodige discussie binnen de vereniging naar boven gebracht 

m.b.t de kwaliteit van het reinigen (diepte wegspuiten) Er is op ons verzoek toezicht geweest 

vanuit de Antea groep. Er is daarna nieuw gravel opgebracht door de vrijwilligers.  

De banen zijn nog steeds een discussiepunt over de afwatering er is een aanbeveling gedaan 

door Antea om de baan bij problemen tussentijds zelf door te spuiten (stressplekken). 

 

 

 

 

 

 

 



Uitgevoerde punten 2016 

Koelkasten onder de bar geplaatst 

Tafel onder de grote koelkast en aanpassen elektra onder de bar. 

Coniferen ingekort noordzijde 

 

Punten om uit te voeren in 2017 

 

 

 Onderhoud aan het hekwerk in het algemeen  

 Groot onderhoud, medio april 

 Bomen snoeien t.b.v. schaduw op zonnepanelen. 

 Snoeien van doorgeschoten bomen rondom het complex 

 

. 

 

 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de samenwerking en de ondersteuning om de nodige 

werkzaamheden uit te kunnen voeren.  

 

 

 

 

 

Bedankt en een prettig tennisseizoen in 2017, 

 

Rene in het Veld 

 

 


