
Jaarverslag Bar- Paviljoenzaken 2022 

In het begin van 2022 was corona nog aanwezig. Dit heeft impact gehad op de bezetting en dus 
omzet van de bar. Leden waren nog huiverig om de bar te bezetten. Daarnaast was 2022 een 
dieptepunt mbt het aantal leden. Minder (actieve) leden en minder animo voor barbezetting / 
barbezoek.  Daarnaast neemt het aantal mensen die geen bardienst willen draaien helaas alleen 
maar toe. Jammer voor een vereniging die het ook moet hebben van de barinkomsten. 

Positief is dat er een aantal leden zijn die de bar openstelden wanneer men op de vereniging is en 
dat de leden de bar zelf kunnen bedienen.  Met de komst van de padelbanen is het aantal leden 
enorm gegroeid waarbij we uitgaan dat voor komend jaar de barbezetting beter gevuld gaan krijgen. 

 

Activiteiten 
Naast de reguliere activiteiten hebben er extra activiteiten plaatsgevonden ; 

• Opening van de padelbanen met een buiten bar voor de versnaperingen tijdens dit 
evenement met dank aan Partyverhuur Made 

• Masterstoernooi vanuit de KNLTB; 1e week september afsluitend toernooi voor de spelers 
die de beste prestaties hebben geleverd tijdens toernooien van dat jaar 

• Gebruik van de kantine door leden en bedrijven die zelf een toernooitje organiseren  
• Als vanouds weer een feestavond op 19 november voor iedereen die zich heeft ingezet voor 

de vereniging, met een lekker buffet van Marino de Wijs, muzikale ondersteuning door onze 
DJ Ad en een tennisballenbingo georganiseerd door Ada en Marlies  

 

De tap  
Door een keus voor een andere toeleverancier, Bidfood, zijn de banden ook weer aangehaald met de 
brouwer InBev; Hiermee hebben we de deal kunnen sluiten de fustenkoeling in de baropslag te 
vernieuwen als ook de koeling onder de tap met uitbreiding van 3 naar 4 tappunten 
 
Samenwerking hockey 
Met de hockey delen we samen de kosten met betrekking tot de AED en afvalcontainer hetgeen 
zeker een kostenreductie heeft opgeleverd 
 
Commissieleden 
De barcommissie is begin 2022 versterkt door Rico Moens. 

Verder hebben Catty en Patrick Haanskorf aangegeven te stoppen. Onze dank is groot zeker gezien 
de energie en tijd die ze hebben gestoken in de werkzaamheden voor bar. Catty met de grootste zorg 
om de voorraad op peil te houden en Patrick Haanskorf voor de bouw van de baropslag en 
allerhande hand- en spandiensten. 

Gelukkig is er weer versterking gevonden: Kitty Segeren.  
 

 

  De barcommissie 

Marlies, Kitty, Rico, Marco  
 


