
 

 

 

 

 
Verslag bestuursvergadering 23 mei 2022 
 
 

We hebben ruim 20.000 euro ontvangen als voorschot op de BOSA-subsidie. Wij kunnen het hele 
bedrag tot 31 december 2024 gebruiken voor de ledverlichting, baanvervanging, baanonderhoud en 
aanpassing van de toegangscontrole. Het voorschot bedraagt tachtig procent van de totale subsidie. 
Daaruit is dertig procent aanbetaald voor de nieuwe ledverlichting. 
 
We kregen zeven aanmeldingen gekregen voor ons zomerabonnement. In week 22 adverteren we er 
nog een keer voor in de Reklamix. 
 
Antoine praat na de zomer over kantinezaken verder met Geke, Daisy, Jan Hijlkema en Corinne. 
 
De gemeente wijdde onlangs een bijeenkomst aan ‘modern besturen’. Antoine was daar namens ons 
en de informatie staat volgende keer op onze agenda. 
 
Mark legde onze afspraken met trainer Clemens Tenniglo vast en na wederzijdse accordering stuurt 
hij die naar het secretariaat. Te overwegen valt ook een vast tijdstip van jaarlijks overleg met de trainer 
te bepalen.  
 
Bezetting bestuur en commissies 
Joop Overmars neemt de taken van ‘groundsman’ Martin over. 
Er is op termijn zicht op een opvolger voor penningmeester Frits. 
Arie heeft nog geen opvolger in de toernooicommissie. 
We kijken nader naar de functiebeschrijvingen, zodat we toekomstige bestuurders een goed inzicht 
kunnen geven in wat een functie behelst en aan tijd vraagt. 
 
Olster jaarmarkt 17 september 
We gaan met een kraam op de jaarmarkt staan en we horen graag of leden het leuk vinden in 
‘diensten’ van anderhalf uur tussen 9 en 16 uur anderen te vertellen wat ons bezielt. 
 
Jeugdcommissie 
Op 12 juni wordt een vriendentoernooi met clinics (zonder trainer) gehouden. De banen zijn 
gereserveerd. Voor de organisatie zorgen Jan Zijp, Jan de Gier, Hester en Elleke. Er komt een verslag 
in de Reklamix. 
 
Technische commissie 
De uitnodigingen voor de vijf wedstrijden van de najaarscompetitie zijn verstuurd. 
 
Toernooicommissie 
Van 2 tot 10 juli zijn de enkels voor dames en heren. 
 
Kantinecommissie 
De planning is gereed tot de zomervakantie. 
 
Schoolsportdag 1 juni 
Alles loopt, banen gereserveerd, declaratieformulieren binnen, trainer geregeld. 
 
Lief en leed 
We besteden aandacht aan Jaap Mulder, die dezer dagen uitslag krijgt van een medisch onderzoek. 
 
Rondvraag 
We doen weer mee aan Rabo Clubsupport. In oktober volgt de uitslag. 
 



Volgende bestuursvergadering: maandag 27 juni, 19.30 uur. 


