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Nieuwsbriefitems bestuursvergadering 30 oktober 2018 
  
De kantinecommissie is binnenkort met twee leden te klein, de bardiensten verschijnen onregelmatig 
en de uitstraling van het clubhuis kan beter. De inzet van bardiensten is al verlaat van 1 november 
naar 1 december. 
Na enige discussie besluiten we alle competitiespelers als eersten in te zetten voor bardiensten tijdens 
de competitie. De spelers op vrijdag kunnen op zaterdag meedraaien en andersom. We gaan dat als 
eerste beproeven met de voorjaarscompetitie, waarvan eind december de deelnemers bij Mark 
bekend zijn. Eventuele gaten kunnen we opvullen met andere barvrijwilligers. Bardienst is geen 
verplichting, men mag die blijven afkopen, al gaan stemmen op die afkoopsom (en boete bij niet 
verschijnen) te verhogen. Dat idee kunnen we zo nodig later aankaarten.  
De bardiensten op woensdag en bij toernooien regelen we apart. 
  
De sponsorcommissie gaat met de kantinecommissie - en later het bestuur - praten over hulp van 
sponsors bij bijvoorbeeld eetschotels voor de nazit van wedstrijden. Dat zou kunnen via sponsors op 
dat gebied, waarbij een deel van de opbrengst ook naar de vereniging gaat. 
Sponsor- en kantinecommissie beleggen een gesprek voor afspraken hierover en praktische 
uitvloeisels als de PR en de affiches voor deze mogelijkheden.  
  
De sponsorcommissie heeft ook een presentatie gemaakt van voorbeelden van opknappunten in het 
clubhuis, waarbij de totale kosten beperkt blijven tot circa 20.000 euro. Dat betreft onder meer het 
schilderen van muren, nieuwe vloerbedekking, vervanging van meubilair en verlaging van de bar.  
De commissie stuurt de presentatie rond, gevolgd door een kostenplaatje en we komen hier later op 
terug, al dan niet in combinatie met de subsidiemogelijkheid die de gemeente vanaf 1 januari biedt en 
hulp in natura van onze sponsors. 
Wellicht kunnen we ook een ‘crowd funding’-benadering kiezen, vergelijkbaar met de feestelijke 
geldactie bij het recente jubileum. 
  
We zijn als vereniging voor de eerste keer bij het Sportplatform geweest. Daar stonden problemen 
met onder meer vrijwilligers bij verenigingen centraal. Een combinatiefunctionaris gaat alle 
verenigingen langs om hun (personeels)problemen te inventariseren. 
Daarnaast is een bijeenkomst belegd voor de toekomst van het SPOC en lijkt iets soortgelijks ook 
goed voor de Hooiberg, waar de kantinefunctie ook is weggevallen na het bedanken van de exploitant. 
  
De Rabobank helpt ons bij ledenwerving en werken als open club. We zetten nu eerst in op het 
aantrekken van meer zestigplussers en meer vrijwilligers voor (kortere) klussen. 
  
We bereiden ons voor op een subsidieaanvraag via de gemeente per 1 januari 2019 voor 
accommodatie, materiaal en energiebesparing. Ledverlichting op de banen blijkt na snel onderzoek 
(nog) niet interessant.  
We peilen de leden nog over de voorgenomen aanpak en de kosten daarvan. Daar kunnen we op de 
ALV in februari/maart op terugkomen. 
  
We maken ons dubbeltoernooi komend voorjaar compact om te zien of onze leden daar beter mee 
uit de voeten kunnen in hun - drukke - agenda. Het programma loopt geen week, maar van 
vrijdagavond tot zondagnamiddag. Daarvoor moeten we op tijd spelen. ► 
  



De gemeente zet bij handhaving van het alcoholbeleid in kantines jegens jeugdigen mogelijk 
mystery-gasten in. We wachten af hoe dit uitpakt. Krijgen we een waarschuwing, dan kunnen we met 
die opmerkingen ons voordeel doen. 
  
In het kader van ‘Lief en leed’ gaan we langs bij Martin Hafkamp, die een hartaanval heeft gehad en 
bij Gerard Bourgonje, bij wie acute reuma is vastgesteld. 
  
De reguliere onderhoudsploegen kunnen langzamerhand weer wat versterking gebruiken. Je bent 
dan eens per zes weken ongeveer anderhalf uur in touw. Baancommissaris Martin Jacobs kan meer 
informatie geven.  
 
Hans Olthof schreef: “Ik ben sinds een paar maanden lid van Ter Spille. Heb een paar weken les gehad 
van Clemens en ben nu klaar (ahum) voor het grote avontuur en een nieuwe sportcarrière. Echter, door 
(raads)werk is het vaak lastig om ’s avonds te tennissen. Zo kan ik op de maandagavonden niet mee-
doen aan het ‘gehussel', omdat die avond opgaat aan de politiek.  
Zijn er misschien mensen die overdag tijd hebben een balletje te slaan en mij verder zouden willen 
inwerken in de edele kunsten van het tennisspel?”  
Uw reactie kan naar: hans@idnk.nl Of bel naar 06 40 57 19 06. Alvast bedankt!  
 
Voortgang actielijst ALV 2017: 
  
Vervolg activiteiten met bewoners van Overkempe actie: Gosse Jongstra (Marijke Bos) 
Verwijdering oefenkooi / uitbreiding opslagruimte actie: vijfjarenplan 
Aandacht levend houden voor vacatures  actie: vijfjarenplan 
Overkapping terras banen 3-5    actie: vijfjarenplan 
Renovatie pad langs banen 3-5    actie: vijfjarenplan 
Windschermen op terrassen    actie: vijfjarenplan 
  
Wordt iemand onwel of moet een blessure worden gekoeld, dan liggen in de vriezer en achter de bar 
coolpacks en ijsblokjes. Daar ligt ook de EHBO-kist. 
  
Volgende bestuursvergadering: dinsdag 11 december, 20.30 uur. ■ 
 

 


