Jaarverslag Barcommissie 2019

Afgelopen jaar hebben we met Jack de Kroon kunnen afspreken zijn meubilair na sluiting van de
tennishal over te nemen om die bij MTV te plaatsen. We bedanken Jack en zijn familie bij deze
nogmaals voor deze geste. De oude meubelen zijn grotendeels verkocht. De laatste paar meubelen
zijn ingeruild tegen een 4-tal kerstbomen.
Naar aanleiding van zijn sluiting is ook het De Kroon kersttoernooi geïntroduceerd bij MTV. Dit heeft
geresulteerd in een leuk weekendtoernooi voorafgaand aan de kerstdagen. Door dit toernooi is ook
zijn zoemer geïnstalleerd die word gebruikt om het start- en eindsignaal te geven voor de
wedstrijden.
Verder is er uiteindelijk besloten de kelder te gaan vervangen voor een meer gelijkvloerse oplossing
met het bouwen van een opslagruimte aan de keuken. Dit zal een enorme tijdswinst, gemak en
veiligheid opleveren voor de leden. De bouw is inmiddels gestart met een aantal vrijwilligers die zich
hebben aangemeld om mee te helpen. Het plan is om voor het nieuwe tennisseizoen de opslag op te
leveren.
Mede door het plan van deze verbouwing is het huidige berghok opgeruimd om ruimte te maken
voor de gereedschappen en materialen. In het berghok zijn nieuwe rekken geplaatst waarbij alle
commissies een vak krijgen om hun benodigdheden netjes te kunnen opruimen cq opslaan.
Tevens is het fietsenrek verplaatst op het terrein naast het hockeyveld dichtbij de toegang tot ons
terras en achterom. De gemeente heeft inmiddels toegezegd om materialen en fietsnieten
beschikbaar te stellen om daar samen met de hockey een definitieve fietsenstalling te realiseren in
2020.
De hoofdingang is nu tevens de eerste toegang tot het paviljoen doordat het alarm naar de hal is
verplaatst. De keukendeur is tijdens de verbouwing niet toegankelijk en wordt straks de toegang naar
de nieuwe opslagruimte.
De barplanning-software heeft dit jaar weer de nodige updates gekregen waardoor het gebruik
vriendelijker en overzichtelijker is geworden. Dit zal voor 2020 dan ook moeten gaan blijken.
Het invullen van de bardiensten door de leden loopt goed, al blijft de aandacht dat iedereen het
netjes invult.
Toch is er ook een groot aantal leden die de bardienst liever afkoopt. Gelukkig zijn er
barmedewerkers die zich hebben aangemeld voor de barpoule om niet ingevulde openstaande
bardiensten te vervullen tegen een vergoeding uit deze pot.
Uiteraard bedanken we alle barmedewerkers van het afgelopen jaar die zich hebben ingezet.
Dit wordt ook gedaan tijdens de jaarlijkse ‘’bedankdag’’ om alle personen te bedanken voor hun
inzet. De invulling was dit jaar anders dan voorheen. In plaats van een onderling toernooitje aan het
eind van de middag is gekozen om de avond te beginnen met een aantal spelelementen als “glow-inthe-dark-tennis”, koekenpannentennis en tennis tegen een ballenkanon. De avond was verder gevuld
met hapjes, muziek, karaoke en bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar 2019.
Dit jaar is de eer aan Wim van Beek voor oa zijn verdiensten de banen en park schoon en onkruidvrij
te houden.
De jaarlijkse verkiezing van een vrijwilliger van het jaar heeft als doel om ieder jaar weer de aandacht
te vestigen op al die vrijwilligers die zich inzetten voor de vereniging en haar leden.

De omzet is vergelijkbaar met vorig jaar ondanks een minder aantal competitieteams, maar met wel
voldoende deelnemers aan toernooien en evenementen.
De barcommissie gaat ook in 2020 weer aan de slag om verbeteringen door de voeren rondom de
‘bar’. Ideeën zijn altijd welkom.
Bij deze wensen wij jullie uiteraard een gezond maar ook een sportief 2020.
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