Verslag BC-overleg
30e baancommissieoverleg

Vrijdagmiddag 14 februari 2020

Aanwezig: Jan Boon, Jan Boots, Sjaak Bressers, wouter van Deursen, Jan van Dijk,
Hans Gruntjes, Frans van der Helm, Jan Huisinga, Piet Jordens en
Herman Wielinga.
Afwezig: Wil Arts en Lucas Ellen.
Kopie:

Aanwezigen, Afwezigen en Bestuur.

1 Opening en vaststellen agenda
• Hans Gruntjes heet eenieder welkom waarna wordt er vastgesteld dat er geen aanvullende
agendapunten zijn ingebracht.
2 Notulen vorige bijeenkomst, 22 februari 2019
• Hierover zijn geen aanmerkingen, eventuele toelichtingen hierop zullen onder punt 3 of 4 van
deze bijeenkomst worden besproken.
3 Mededelingen/ Ingekomen
• Het tweede deel van ons dienstrooster (2019B) is reeds aan ieder toegezonden.
• De jaarlijkse “vrijwilligers-bedankdag” is gepland op 9 mei 2020 in de avond.
Hiervoor worden de betreffende commissieleden te zijner tijd met partner persoonlijk
(Digitaal per email) uitgenodigd, namens het bestuur.
• Vanaf vrijdagavond 6 t/m zondag 15 maart 2020 wordt dit jaar weer het
Breakpoint Open-Van Aalst Elektro- toernooi voor de 24e keer gehouden.
Bijgaand is hiervoor in onderling overleg weer een onderhoudsrooster opgesteld zie
(Nieuwsbrief-BC 95) om in de toernooiweek (dagelijks vóór 18:00 uur en in het 1e weekend
vóór 9:00 uur) de banen en het terras te verzorgen. Het is mogelijk dat de dagelijkse
aanvangstijd nog wat wordt gewijzigd door het deelnemersaantal, wat nu nog niet bekend is.
• De Osse tenniskampioenschappen zijn het afgelopen jaar voor het laatst gehouden, een
alternatief hiervoor in dezelfde periode volgt, de juiste data hiervoor is nu nog niet bekend.
• De Webmaster is bezig om een agenda op de site te zetten, waarop aangegeven wordt op
welke data de banen zijn bezet door verhuur, lessen en dergelijke. Let hiervoor op met het
plannen van je onderhoudswerk.
• Eind maart zal door de Fa. TopGrass op alle banen groot onderhoud worden gepleegd.
• Offerte voor nieuwe winddoeken zijn ontvangen en zal via het bestuur nog moeten worden
gefiatteerd.
4 Evaluatie
• Wederom worden er het komende seizoen weer Tennis- en Padellessen gegeven. Voor de
juiste tijden zie de agenda op de web-site.
• Voor de verwerking van alle restafval zijn er vanaf 1 maart weer 2 containers ter beschikking.
Voor het ophalen van papier en plastic zullen de beide blauwe containers door de CHC onder
aan de helling worden geplaatst, die door ons dan gelijktijdig met de grijze container aan de
straat moet worden gezet.
• Graag de lege container(s) dus; afval-, papier-, plastic- en glascontainers die na lediging nog
buiten staan graag binnen het hekwerk plaatsen, dit i.v.m. vandalisme en verkeerd gebruik.
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• Het logboek is geactualiseerd, graag hierin vastleggen wat en door wie wordt gebruikt en
vergeet hierbij de bijdrage voor het onderhoud niet.
• Graag erop toezien dat ook de scooters in de fietsenstalling worden geplaatst.
• Let erop dat het meegesleepte zand na het onderhoud weer op de Padelbanen wordt
uitgestrooid.
5 Werklijst BP-open:
Het speciale dienstrooster voor de komende week van 6 t/m 15 maart is tijdens deze
bijeenkomst samen opgesteld en wordt hierbij toegezonden (nieuwsbrief – BC 95).
-

Mollenklemmen in combinatie met een elektronische mollenverjager langs baan 4 plaatsen.
Actie: Jan en Herman
Gras tussen tegels verwijderen, hierna zorgt Jan voor landbouwzout.
AIg langs de randen van de Padelbanen goed aanpakken.
Actie: Allen
Leuning langs trap korte terraszijde plaatsen.
Actie: Herman en Hans
Alle nethoogtes en bespanning controleren.
Afvalbakken ledigen.
Deurstoppers op rooster voor de entreedeur nog monteren.
Actie: Hans
In onze berging het publicatiebord goed afmonteren, zo mogelijk ook een kapstok

5 Rondvraag
• Door alle aanwezigen wordt verzocht om de tijd van de vrijwilligers bedankdag in de namiddag
te starten tot in het begin van de avond (20:00 uur) zoals voorgaande jaren.
• Frans en Sjaak geven hierbij aan dat zij op 9 mei niet aanwezig kunnen zijn bij de VBD.
6 Sluiting
• De volgende overlegbijeenkomst zal in het voorjaar van 2021 weer plaatsvinden of eerder
indien noodzakelijk, hiervoor wordt ieder weer persoonlijk door ondergetekende uitgenodigd.
• Tot slot wordt eenieder bedankt voor zijn inbreng en inzet voor de baancommissie.

E-mail : baancommissie@breakpoint83.nl
H. Gruntjes
tel: 0412-648 626 / 06-1938 3646
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