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Op 1 maart jl. is het paviljoen geheel opgeleverd. Hierdoor hebben we de tijd gekregen om
nog aanvullende technische installaties alsook huishoudelijke verbeteringen aan te
brengen. Hierbij moet men denken aan:
- Het coaten van de vloeren van belangrijke ruimtes.
- Het activeren van het “kaartleessysteem” voor ieders persoonlijke KNLTB-pas, voor de
toegangsoort tot het terrein en de entreedeur van het paviljoen.
- Tevens ook voor het KNLTB afhangsysteem, welke in de hal is gemonteerd.
- De telefooninstallatie naar de diverse plaatsen.
- De Audio- en Video-installatie met zijn bekabelingen.
- De bediening en de administratieve verzorging van de inbraakbeveiligingsinstallatie.
- De bediening van de baanverlichting.
- Het aanleggen van de vele internetbekabelingen hiervoor.
- Het aanbrengen van aanvullende sanitaire voorzieningen.
- Het aanbrengen van de vele schappen en stellingen in de diverse ruimten.
- Het Schoonmaken van alle ruimtes.
- De verdere interieurinrichting van meubels en armaturen.
- De verzorging van het sleutelplan.
De buiteninstallaties van de Tennisbanen, Padelbanen met hun verlichting en de
hekwerken zijn allen per 12 april 2019, behoudens enkele restpunten, opgeleverd aan de
bouwcommissie.

Het is nu zover: we gaan verhuizen en wel op 15 t/m 17 april a.s.
Voor de ondersteuning tijdens de verhuizing hebben zich vele leden aangemeld, waarvoor
onze dank. Enkele personen zullen, indien nodig, worden benaderd voor mogelijke acties
voor de verhuizing.
De laatste finales van het Mix toernooi op ons oude tenniscomplex op zondag14 april, zijn
onder grote belangstelling en met enige nostalgie afgewerkt met de uitreiking van de prijzen
aan de finalisten. Aansluitend is symbolisch de vlag gestreken door de jonge
toernooiwinnaars, Amber Minderman en Bob van der Logt, als toekomstige vaandeldragers
van onze vereniging.
Voor verdere informatie over de nieuwbouw (met complete fotoreportage) wordt verwezen
naar onze website: www.breakpoint83.nl
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