Jaarverslag Bar- Paviljoenzaken 2020
Activiteiten
Afgelopen jaar is zoals iedereen weet een vreemd jaar door de corona pandemie. We begonnen het
jaar met de bardiensten op 2 maart, maar nog geen 2 weken later, 13 maart, moesten we het
paviljoen sluiten. De competitie werd afgelast als ook de nodige toernooien.
Na de zomer is de voorjaarscompetitie samengevoegd met de najaarscompetitie. Om voldoende
recreatieruimte voor de spelers te creëren hebben we een grote tent over het terras geplaatst.
Helaas hebben we daar niet veel gebruik van kunnen maken, want de najaarscompetitie kon
wederom vanwege de beperkte maatregelen niet wordt uitgespeeld. Ook de nog ingelaste
toernooitjes hebben niet kunnen plaatsvinden.
Vanwege de strenge maatregelen kon er door de competitieteams geen gebruik gemaakt worden
van de keuken om de hapjes voor de competitie te verzorgen. Hierop is ingespeeld door volledig
verzorgde hapjesschalen te bestellen bij Marino de Wijs. Deze schalen zijn door de teams zelf
betaald. Het voornemen is om dit nog met de captains van de competitieteams te evalueren.
Baropslag
Ondertussen waren we druk bezig met de baropslag, maar ook dat leverde vertraging op door de
gestelde maatregelen vanuit de overheid.
Door de bouwgroep klein te houden hebben we toch gestaag de werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Wij willen onze leden die bereid waren te helpen via deze weg bedanken.
De baropslag is nu zo goed als klaar, de kelder is leeg. We hopen dat iedereen zal zien dat het een
enorme verbetering is, overzichtelijk en goed toegankelijk. Makkelijker voorraadbeheer en minder
extra werkzaamheden voor wat betreft het continue verplaatsen van voorraden en emballage.
De grote fustenkoeling is uit de kantine en ook naar de baropslag verplaatst.
Houdbaarheidsdatum:
Hiervoor hebben we de internetsite van het voedingscentrum geraadpleegd. De volledige instructie
ligt achter de bar. Er is een duidelijk verschil tussen THT of UHT : Ten minste houdbaar Tot of
Uiterlijk houdbaar Tot. Advies van het voedingscentrum “kijken, ruiken en proeven. Laten we
verspilling zo veel mogelijk tegengaan. Het barreglement zal hierop aangepast worden.
Berghok
Het berghok kan weer functioneel gebruikt worden nu de voorraad en koelingen zijn verplaatst naar
de baropslag, na het opruimen van de meeste zaken zal daar nog een extra stellage komen voor de
buitendienst en commissies.
Wellicht is het al opgevallen, het AED apparaat voorzien van nieuwe kast met code is gemonteerd
aan de buitenzijde van het berghok. Functioneel is de nieuw aangebrachte bewegingsmelder zowel
voor de AED als voor de fietsenstalling.

Fietsenstalling
De nieuwe fietsenstalling is opgeleverd en geeft een ruimer en overzichtelijker beeld. De doelstelling
van een fietsvrije zone nabij de toegangspoort, in het kader van veiligheid, is hierdoor een feit.

Vrijwilligersdag
We hebben afgelopen jaar geen vrijwilligersdag kunnen houden. Toch hebben we gemeend de
Eregalerij vernoemd naar Bert Hovens te realiseren. Deze Eregalerij heeft een prominente plek in het
paviljoen gekregen. Op het scherm worden “vrijwilligers van het jaar”, leden van verdienste en
ereleden vermeld.
Tevens worden de clubkampioenen en ook het programma met komende activiteiten op het scherm
gedeeld.

en verder…
De barcommissie gaat in 2021 onvermoeid door om verbeteringen door de voeren rondom de ‘bar’.
Er is al een begin gemaakt aan de achterwand waar nu het tv scherm hangt. Het paviljoen is mooi
aangekleed met de vitrage van tenniscentrum De Kroon, keurig op maat gemaakt.
We doen met z’n allen ons uiterste best om al dan niet met beperkte maatregelen het paviljoen voor
iedereen toegankelijk te houden. Ook u bent hierin een belangrijke factor, melding van gebreken of
defecten graag aan ons terugkoppelen. Alleen loop je ver, samen kom je verder.
Laten we hopen dat we snel genoeg gevaccineerd zijn om weer vrijelijk te kunnen tennissen en
gebruik kunnen maken van de kantine.

Namens de barcommissie
Catty, Marlies, Peter, Patrick, Marco

