JAARVERSLAG PARKCOMMISSIE 2018:
Onderhoud park en gebouwen;
Iedere vrijdagmiddag is er minmaal een 2-tal leden, in tourbeurt, een paar uur bezig
om dit te verwezenlijken.
Daarnaast zijn onze trouwe senioren, Wim en Jan met behulp van de anderen ook nog
eens midden in de week regelmatig in de weer om het bij te houden, zoals; papier- en
peukenbakken legen, plantsoen bijhouden, terras aanvegen en waar nodige kleine
reparaties te verrichten aan hekwerk, straatwerk, meubilair en gebouwen.
Voorbereiding traditioneel verlichting naar LED;
De parkcommissie en het bestuur hebben de voorbereiding getroffen om de traditionele
verlichting te vervangen voor LEDarmaturen, dit zal in 2019 tot uitvoering gebracht
worden.
Baan 1, 2 en 5:
In juni hebben de banen weer het jaarlijks onderhoud gehad. Van de aannemer(Antea)
kregen wij een pluim voor zo als de banen er bij liggen. Door het regelmatig borstelen
en slepen(ook door de leden na het tennissen) voorkomen we mosgroei en dichtslibben
van het zand. Bij het borstelen en slepen word er ook voor gezorgd dat de grasvezel
overeind blijft staan en minder zal slijten.
Baan 3+4;
Ook deze banen hebben het jaarlijks onderhoud gehad, ook hier geld dankzij het goede
onderhoud dat we de investering voor vernieuwing nog weer 1 jaar uit kunnen stellen.
Wel is de PC bezig met de voorbereiding, zoals het aanvragen van offertes, om deze
banen te renoveren, dit staat, als de financiën het toelaten, gepland in begin 2020.
Gebouwen;
Ook de gebouwen vallen onder het beheer van deze commissie. Zoals 2x dakinspectie,
indien nodig verven. Dit jaar is een nieuwe HR CVketel geplaatst met een simpele
thermostaat, voor sommige nog te moeilijk, maar ook dit komt goed.
Materieel;
Ook het materieel zoals tractor en sleepmaterieel wordt in eigen onderhoud gedaan door
Johan(m.b.v. werkplaats Vermeulen Groep) en z’n maten.
Mijn dank(en ik hoop ook van de leden) gaat uit naar deze vrijwilligers die het gehele
seizoen klaar gestaan hebben en degene die als ze gevraagd worden ons hebben
geholpen om het park in de staat te houden zoals het nu is.
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