Jaarverslag accommodatie en eigendommen 2016
Het jaar voor de accommodatie en eigendommen begon natuurlijk ook feestelijk. N zo´n 60 jaar
werd de renovatie van ons park een feit. Begin april werd het park dan ook feestelijk geopend, na de
vele inspanningen van o.a het klusteam en wat vrijwilligers kon champagne geschonken worden .
Het klusteam had het op het nalopen van kleine achterstallige werkzaamheden niet erg druk. Wel wil
ik even de complimenten geven aan het team die tijdens deze renovatie heel veel werk heeft
geleverd, gesteund door wat vrijwilligers. Wat te denken van de voor werkzaam heden,
bijvoorbeeld het verwijderen van de hekken ,alles wat op de banen stond ,het afvoeren daarvan , het
maken van alle houten bankjes die op de banen staan en nog meer.
Ook dit jaar is er weer veel aandacht gegeven aan de beplanting op het gehele park, waar door het
park er afgelopen zomer weer fleurig uitzag.
Ook de overkapping op het terras hebben we vervangen. De oude overkapping was na 6 jaar dan ook
versleten.
De schade aan de hal vloer, die was ontstaan door water overlast 2 jaar geleden, had ook onze
aandacht. De verzekeringsmaatschappij deed vrij moeilijk ook omdat zowel de gemeente als Evides
elkaar de schuld toe schoven, maar een paar weken geleden is er groen licht gegeven . In mei zal de
vloer in zijn geheel vervangen worden . Een compliment aan onze voorzitter! Door zijn stand
vastigheid is dit alles tot een goed einde gekomen.
Wat zeker een aandachtspunt is, is het afsluiten van het clubhuis. Ondanks de richt lijnen die op de
sleutelbos van de bardienst staan, geeft dit veel problemen . Er zijn leden die vergeten deuren op
slot te doen en de lichten uit te doen. Philip wordt soms s´ochtends met muziek onthaald, omdat
men had vergeten de radio uit te zetten. Eigenlijk heel slordig nergens voor nodig ,thuis sluit je alles
toch ook goed af.
Als de laatste bardienst dan wel doet wat hij/zij moet doen en ook het alarm er opzet , komt het
regelmatig voor dat de alarmcentrale belt met de mededeling dat er een alarm melding is. Ook dan
blijkt vaak dat één van toegangsdeuren niet goed afgesloten was. Dit laatste wordt bij een controle
bezoek in rekening gebracht. Zonde van het geld ,wij zouden het op prijs stellen dat de laatste
bardienst hier wat meer aandacht aan zou besteden, dit geldt ook voor barcommissarissen die dit
beter zouden moeten begeleiden.
Verder was het een jaar zonder al te veel problemen en uitgaven.

Werkzaamheden komend seizoen
Wat ons zorgen baart is dat het klusteam uit elkaar gaat vallen. Van de zeven vrijwilligers zijn er nog
maar vier actief bezig.
Huib v Everdingen zal het na zijn hart problemen van een paar maanden geleden rustiger aan
moeten gaan doen. Bob Edixhoven heeft een paar weken geleden een nieuwe knie gekregen en ook
hij zal het rustiger aan gaan doen. Ruud Kapoen heeft bij zijn werkgever andere werktijden
gekregen en kan daardoor overdag ons niet meer helpen .
Dus een oproep aan alle 60 plussers maar ook 60 min en aan zowel vrouwen als mannen!
Uw eigen vereniging zoekt vrijwilligers die het klusteam willen komen versterken, al heb je twee
linker handen is dat geen probleem , we maken er gewoon één rechter arm van. Verder is het toch
heerlijk om één ochtend lekker sociaal bezig te zijn en de werkdruk is nihil. Onze werk ochtend is op
woensdag en nu hoor ik u zeggen ,jammer dan heb ik al iets. Geen probleem voor ons want ook op
een andere ochtend of middag bent u van harte welkom.
De werkzaamheden die op de rol staan dit jaar zijn o.a. het bespeelbaar maken van de banen, het
schilderen van het clubhuis aan de buitenkant, het assisteren bij de vloer reparatie van de hal, het bij
houden van de groen voorziening ,de ruimte achter baan 7 , 8 , 9 zal door de gemeente weer in oude
staat worden terug gebracht en natuurlijk de nodige reparaties op het park die tijdens het seizoen
moeten gebeuren. Ook het schoonhouden van het clubhuis en de keuken staat elke week op het
programma. Genoeg te doen ,maar met onze bestaande groep wordt dit wel heel veel werk ,dan zal
het ook niet meer zo van zelf sprekend zijn dat alles bijna altijd in orde is!
Help uw vereniging en ook het klusteam door u aan te melden als vrijwilliger.
Harry Spermon

