TAAKOMSCHRIJVING voor leden
van de BAANCOMMISSIE (BC)
De taken van de “BC” die hieronder zijn weergegeven, beperken zich tot
werkzaamheden op en rond de tennis- en padelbanen. Voor de uitvoering is een
z.g. dienstrooster opgesteld dat tweemaal per jaar wordt “uitgereikt”. Het spreekt
voor zich dat, indien men om redenen geen dienst kan draaien, er onderling wordt
geruild. Dit ook graag even doorgeven aan ondergetekende.

1 Baanonderhoud
















In de praktijk is gebleken dat het prettiger is om met 2 personen samen te
werken. Daarom zijn er koppels samengesteld in het dienstrooster.
In principe moeten de banen minimaal 1 maal per week met de veegborstel
worden geveegd en/of gesleept, als de weersomstandigheden dit toelaten.
Zo veel mogelijk in de daluren aan het eind van de week.
Praktisch wil dit zeggen dat het moet gebeuren wanneer het zand dat op de
banen ligt droog is. Dit geeft het beste resultaat.
Indien het zand heel erg nat is en er wordt toch geveegd en gesleept, dan geeft
dit geen goed resultaat en dus geen verbetering van het speelveld.
Tijdens droog weer behoort het zand boven op de baan zichtbaar te zijn, zodat
het tijdens bespelen enigszins kan rollen.
Voor het vegen dient men eerst de verontreinigingen op de velden van de
omringende bomen te verwijderen. Zo nodig met de bladzuigmachine of -blazer
te verwijderen.
De beste methode van vegen is, om haaks op de speelrichting te vegen, tot
ruim voor het net om het risico van schade te vermijden, hiervoor de
banken onder de netten plaatsen voordat er wordt geveegd.
Bij correcties van de nethoogte, dient men de "enkelspelpaal" in het midden
van het net te hanteren voor de juiste hoogte.
Span de netkabels beslist niet meer dan nodig, anders wordt er een te
grote trekkracht op de voet van de netpaal overgebracht zodat deze scheef kan
worden getrokken.
Indien er sneeuw op de baan ligt en de lijnen zijn niet te zien, kan/mag er niet
meer op de baan getennist worden! Als de sneeuw dan toch belopen wordt,
vormt er zich bij vorst een ijslaag, die aan de vezel vastvriest. Vanaf dat
moment mag het kunstgras beslist niet meer worden bespeeld i.v.m.
beschadiging van het kunstgras. Dus afkeuren!
Dit kan dan worden aangegeven door het ophangen van het speciale bordje aan
de vlaggenmast “BANEN AFGEKEURD”. Datbordje is in onze werkruimte/berging
opgeslagen.
Bij een vorstperiode gelden afkeuringscriteria die zijn opgenomen in het logboek
en
voor
alle
leden
staat
dit
weergegeven
op
onze
website
www.breakpoint83.nl/tennis-padelbanen/
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2. Terrasonderhoud






Het terras zal per seizoen zo nodig moeten worden geveegd en van onkruid en
van zwerfvuil worden ontdaan. Dit om een verzorgd aanzien uit te stralen.
In de zomerperiode moet de groene afrastering zo nodig van water worden
voorzien door de daarvoor aangelegde druppelslang.
De afvalcontainer(s) van ons complex dienen voor dinsdagochtend buiten te
worden gezet om te worden geleegd. De hiervoor ontvangen speciale sleutel,
hangt ook in de werkkast in onze werkruimte/opslag of in de keuken van
“Baan 7”.
Houd rekening met je werkplanning speciaal, voor de dagen met bijzondere
activiteiten, zoals aangegeven op de agenda van onze website en globaal op
het dienstrooster.

3. Afvalcontainers




De vuilcontainer(s) wordt elke dinsdagmorgen door de Fa. Maton geleegd. (In
de periode van 1 maart tot 1 november worden er 2 afvalcontainers ingezet en
in de winterse periode maar een.
Een van de dienstdoende commissieleden moet wekelijks op dinsdagochtend
de afvalcontainer(s) buiten het hekwerk plaatsen langs de weg en deze in de
loop van de dag weer binnen het hekwerk terugzetten. Voor de lediging van de
glas- en papiercontainer 1x per maand, zie het rooster in onze berging.

4 Onderhoud groenvoorziening




Indien nodig zal er een onderhoud worden uitgeschreven waarbij zo veel
mogelijk de voltallige “BC”, zo nodig met hulp van bereidwillige leden, om dan
gezamenlijk extra werkzaamheden te verrichten.
De werkzaamheden betreffen vooral:
- Verzorging van de begroeiing rondom de buitenafrastering.
- Opruimen van alle (snoei)afval.
- Verwijderen van de boombladeren op en rond de banen.

5 Toezicht








De toegangspoort van ons complex dient zoveel mogelijk afgesloten te zijn door
middel van de dranger. Dit om ongewenst bezoek zoveel mogelijk buiten te
sluiten en de fietsenstalling functioneel en veilig te houden.
De hoofdpoort kan zo nodig worden geopend met de sleutel in werkkast van
onze berging of die aan de rode label in de entree.
Om alles ordelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk dat er ook wordt
toegezien op het afhangen conform de reglementen.
Men is alleen speelgerechtigd, als er voor de betreffende baan is “afgehangen”
conform de reglementen.
Dit geldt ook voor de tennislessen.
Jeugdleden hebben ook altijd speelrecht.
Als eenling kan en mag men geen baan afhangen (dit is blokkeren).
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Indien men grof commentaar ontvangt bij
een corrigerende opmerking, kan men dit
melden bij een bestuurslid, waarna het bestuur dan passende maatregelen zal
treffen.
Dit geldt ook voor het niet juist introduceren van een gastspeler, door geen
naam op te geven op het digitale afhangbord. Dan dient men ze vriendelijk
hierop aan te spreken en zo nodig de naam van het begeleidende breakpointlid
door te geven aan het bestuur. Indien gewenst, kan men als service vanuit het
logboek in onze werkruimte een introductiekaart verkopen als de bar is
gesloten.
De poort aan de zijkant van baan 6 moet altijd gesloten zijn, de sleutel hangt
in de werkkast van onze berging en aan de rode label in de entree.

De voorzitter van de baancommissie
baancommissie@breakpoint83.nl
Hans Gruntjes
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