
Jaarverslag accommodatie commissie 2018 

Er is weer een jaar voorbij. 2018 was vooral een jaar van alle bijhouden en waar nodig 

repareren. De banen liggen er netjes bij, ze worden wekelijks (en soms zelfs meerdere keren 

per week) bladvrij gehouden dor Wim van Beek en de GO houdt ze in goede staat door ze te 

slepen en te borstelen. Het onderhoudsteam houdt ons terras en het terrein rondom de banen 

bij. Het ziet er mooi verzorgd uit, en het park ligt er netjes bij. Henk Lips zorgt ervoor dat 

alles binnen in het paviljoen waar nodig vervangen en gerepareerd wordt en dat alle lampjes 

het doen. We mogen met recht trots zijn op ons prachtige paviljoen en mooie tennispark! En 

ik  wil dan ook iedereen (ik heb een aantal namen genoemd maar er zijn er veel meer die heel 

wat uurtjes geholpen hebben) die hier aan bijgedragen hebben van harte bedanken! 

In 2017 hadden we al geïnvesteerd in zeilen om het terras dicht te kunnen maken in voor en 

najaar en in terrasverwarmers. Dit jaar hebben Patrick Haanskorf en Peter vd Hout samen 

steigerhouten terrasmeubels gemaakt wat het helemaal af maakt. Hiermee hebben we een 

heerlijk mooi, warm en knus terras waar iedereen tot in de late uurtjes lekker kan vertoeven.  

Vooruitkijkend naar 2019 verwachten we geen grote dingen. Het zal met name bijhouden zijn 

en repareren wat er kapot gaat. Zoals jullie weten is het hele park nu rookvrij en we hebben de 

gemeente bereid gevonden om een rookpaal te verzorgen die bij de ingang van het park 

geplaatst zal worden.  

Net als afgelopen jaren wil ik ook dit jaar weer aan een ieder vragen om als er iets kapot is of 

niet functioneert een briefje op te hangen of om dit te melden middels een mailtje of belletje 

bij ondergetekende of Henk Lips. Verder zijn wij altijd op zoek naar mensen die graag een 

handje mee willen helpen in de onderhoudsploeg of in de commissie. Dus ben je graag met je 

handen bezig voor de vereniging dan horen we dat graag! 

Met vriendelijke groet, namens de accommodatie commissie,  

Pieter-Jan Gielen 

 

 

  

 


