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Jaarverslag accommodatie commissie 2015 
 

 

Ook dit jaar weer de nodige onderhoudswerkzaamheden verricht met een leuke groep 

vrijwilligers (+/-15 personen) die vrijwillig de volgende werkzaamheden uitvoerden; 

 

 

 Groot en regulier onderhoud aan de banen. 

 Groenvoorziening ( groetendeelsondergebracht in separate groep vrijwilligers). 

 Aanbrengen en verwijderen terrasoverkapping. 

 Tussentijds baanonderhoud voor toernooien en extreme weersomstandigheden 

 Op aanvraag diverse ad-hoc werkzaamheden. 

 Werkzaamheden herinrichting clubhuis 

 Plaatsen watertank in pomphok 

 

 

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

lijnborstels. 

De sloten werden 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.   

De watertank is in 2015 vervangen en de opstelling in het pomphok is gewijzigd. De firma 

M.W.-Techniek zal in het voorjaar de sproei installatie in bedrijf nemen en op de juiste wijze 

afstellen Graag melden als de installatie niet naar behoren werkt. 

Het clubhuis wordt op dit moment door een groep vrijwilligers onder handen genomen en 

behoorlijk opgepimpt zie resultaat Het schilderwerk buiten en binnen wordt bijgehouden door 

Cees Kramer. 

 

 

Er is overleg en er zijn verregaande afspraken over mogelijke toepassing zonnepanelen en 

ledverlichting dit met goede vooruitzichten op subsidie regelingen. 

 

Het groot onderhoud aan alle banen is op 23 en 24 maart uitgevoerd door de Antea Group 

daarna is er weer nieuw gravel aangebracht door de vrijwilligers opgebracht. 

 

De nieuwe achter belijning op veld 1 die in 2014 zijn aangebracht houden zich goed.  

 

Vrijwilligers zijn altijd welkom, het plan om met een lijst met uit te voeren activiteiten waar 

leden een of meerde activiteiten kunnen kiezen om op een zelf te bepalen tijdstip is niet naar 

tevredenheid verlopen en zal mogelijk nog eens opgepakt gaan worden. Er wordt nog gezocht 

naar leden die een of meerdere taken m.b.t. het onderhoud op zich willen nemen. 

 

Uitgevoerde punten 2015 

Vervanging koelkasten 

Herinrichten clubhuis 

Schilderwerk in de keuken 

 

Punten om uit te voeren in 2016 

 

 



 Onderhoud aan het hekwerk in het algemeen  

 Groot onderhoud, uitvoering op 4 april 2016 

 afronden herinrichting van het clubhuis. 

 Coniferen noordzijde op hekhoogte afkorten 

 Snoeien van doorgeschoten bomen rondom het complex 

 Inspectie cq controle van de technische staat van baan 1 

. 

 

 

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

werkzaamheden uit te kunnen voeren en blijf graag een beroep op jullie doen.  

 

Hierbij een oproep voor kandidaten om de bestuursfunctie “accommodatie” over te nemen. 

 

 

Bedankt en een prettig tennisseizoen in 2016, 

 

Rene in het Veld 

 

 


