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Uit het overleg met baancommissaris Martin Jacobs blijkt dat het onderhoud goed loopt en teams 
voldoende zijn bemand. Ons professionele onderhoudsbedrijf J & E Sports complimenteerde ons over 
de kwaliteit van ons baanonderhoud in eigen beheer. 

Er liggen nog afwegingen rond de aanschaf van een extra winterborstel voor de baan en de laatste 
herstelwerkzaamheden aan ons werkhok. 
Het voetpad langs de banen 3-5 loopt enigszins bol maar herstraten heeft geen hoge prioriteit. 
  
We kunnen voor een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aanhaken op wat de bond daarvoor 
aanbiedt via www.knltb.nl/fairplay. Dat betekent dat we geen gebruik meer maken van VCP Miranda 
Jansen van Overwetering. 
  
Naast de jaarlijkse schoolsportdagen lijken scholen ook interesse te hebben om losse (lagere) 
groepen op ons park te laten ‘gymmen’ als kennismaking met tennis. Wie het leuk lijkt om daar te 
zijner tijd een handje bij te helpen, kan dat via het secretariaat laten weten. 
  
Het 60+-toernooi is door gebrek aan belangstelling geschrapt. We vragen onze husselende senioren 
wat de oorzaak kan zijn. We blijven werken aan uitnodiging van niet-leden om deel te nemen aan die 
seniorenhussels en onze andere evenementen. 
  
We werken aan een stappenplan voor de toekomst van ons park. Eerste stap daarin is verlenging 
van de erfpacht. In het stappenplan past ook het idee van Gert Meydam voor aanleg (liefst met mede-
investeerders) van een padelbaan. 
  
Het eerste toernooi op tijd heeft gemengde, maar niet per se negatieve reacties opgeleverd. Een 
thuiswedstrijd van Go Ahead scheelde naar verluidt tevens de nodige inschrijvingen. 
We besluiten het enkeltoernooi normaal te laten verspelen en de mix op tijd. Daarna evalueren we 
weer. 
  
Adviseur Wilco van het Raboproject mag meer tijd besteden aan onze vereniging. Hij gaat in overleg 
met de sponsorcommissie en het bestuur over een beleid voor de langere termijn. 
  
Plannen aanpassing clubgebouw (met subsidie)  
De plannen voor gesubsidieerde verbouwing van het clubgebouw (maar wel met cofinanciering) liggen 
even stil. Als we de subsidie willen gebruiken, dan moeten we uiterlijk in de herfst van 2020 omlijnde 
plannen en kosteninzicht hebben. 
  
Onze open dag trok 30 maart twee belangstellenden. Dat levert vrijwel zeker een jeugdlid en mogelijk 
op termijn nog een seniorlid op. 
  
We gaan met posters en hand-outs weer werven voor het zomertennis. Half mei en begin juni 
adverteren we daarmee in de Reklamix. Op de website verlagen we de drempel voor het zomertennis 
wellicht met een lesaanbod, al dan niet met korting. 
  
De lijst nuttige adressen achter de bar wordt geactualiseerd. ► 
  



Er is een vergadering van het Sportplatform op 16 april. 
  
Op de volgende bestuursvergadering op dinsdag 21 mei hopen we om 19.30 te praten met de 
opstellers van het vrijwilligersmanifest ( (Nood luid onze klok) en mensen van UtHuus over de 
problemen die wij als vereniging ondervinden. De gewone bestuursvergadering begint om 20.30 uur. ■ 
 


