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Verslag BC-overleg 
 

 
31e baancommissieoverleg    Donderdag 19 augustus 2021 

  
Aanwezig: Wil Arts, Sjaak Bressers, Jan van Dijk, Lucas Ellen, Hans 

Gruntjes, Frans van der Helm, Henk van Loon, Ad van der 
Meijden, Hans van der Steen, Theo Stehouwer, Arnold 

Toebast, Paul Vinkenvleugel, Fred de Vaan en Herman 

Wielinga. 
Afwezig:  Jan Boon, Jan Boots, Wouter v Deursen en Piet Jordens. 

Kopie:  Aanwezigen, Afwezigen en Bestuur. 
 

 
1 Opening en vaststellen agenda 

 Hans Gruntjes heet alle aanwezigen welkom. Speciaal de nieuwe 
commissieleden onder ons: Henk, Ad, Hans v.d. S., Arnold en Paul en 

wenst ze veel werkplezier binnen onze groep. 
 Verder ter introductie ook de voorzitter van onze vereniging   

 Fred de Vaan en Theo Stehouwer de nieuwe voorzitter van onze 
baancommissie, die op hun wijze zich aan de vergadering voorstelden. 

 
 Na deze introductie leidt Theo verder de vergadering als vervanger van 

Hans Gruntjes, die tijdens de laatste ALV op 16 juli 2021 is afgetreden 

als voorzitter van de baancommissie. 
 

2  Notulen vorige bijeenkomst, 14 februari 2020  
 Hierover zijn geen aanmerkingen, eventuele toelichtingen hierop zullen 

onder punt 3 of 4 van deze bijeenkomst worden besproken. 
 

3  Mededelingen/Ingekomen 
 Op de eerder door het secretariaat aan ieder toegezonden ALV-

verslagen van 2020 en 2021 zijn geen op- of aanmerkingen. 
 Door de wat meer vrijgegeven coronabeperkingen is de jaarplanner 

voor het komend najaar weer geactualiseerd, waarin ook opgenomen 
een kennismakingstoernooi met nieuwe leden op zaterdag 28 

augustus.  
 Het tweede deel van ons dienstrooster (2021 B) is op 14 juli aan ieder 

van ons toegezonden. Hierin zijn weer enkele bekende activiteiten 

vanuit de jaarplanner opgenomen als aandachtspunt om voor het 
onderhoud rekening mee te houden. 

 De zo gewenste ballenvangers bij TOP langs onze banen 4 t/m 6 en 
baan 8 zijn door de gemeente in opdracht gegeven. De vraag blijft; 

zijn deze “hufterproef”? Dit zal Fred binnen het bestuur voorleggen. 
 Onze website is niet goed operationeel, zodat de communicatie via de 

site al enkele maanden tekortschiet. Zo is de agenda door ons niet te 
raadplegen. Hierbij is nu afgesproken dat wij bij belangrijke informatie 
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over de baanbezettingen, zoals verhuur van banen, tennislessen, 

toernooien en dergelijke, door Theo Stehouwer via mailverkeer 
persoonlijk worden geïnformeerd. Fred de Vaan is met de webbouwer 

hierover in overleg. Hopelijk volgt er spoedig een oplossing. 
 Eind september en begin oktober worden de reanimatiecursussen voor 

dit jaar weer gestart, mogelijk voor geïnteresseerden BC leden ook 
interessant? Zo ja, dan opgave via reanimatie@breakpoint83.nl  

 Op zaterdag 6 november is er weer onze jaarlijkse vrijwilligersavond. 
Hiervoor wordt ieder nog persoonlijk met partner uitgenodigd. 

 Het jaarlijks Breakpoint Open Van Aalst Elektro toernooi wordt 
hopelijk het komend jaar wel weer gehouden en dan voor de 25e keer  

(5e lustrum). 
 

Evaluatie seizoen 2020/ 2021 
 Voor het onderhoud van ons tenniscomplex vragen wij ieder om ook 

om te zien naar wat aanvullende taken of werkzaamheden. Zie 

hiervoor ook de taakomschrijving van de baancommissie. 
 Let op. De afvalcontainers graag aan het begin van de ochtend buiten 

plaatsen en lege containers naar binnen halen i.v.m. “vandalisme.” 
 Het onderhoud van de padelbanen vraagt veel zorg. Let dus op bij het 

plannen van de werktijd. Bij meer werk dan gedacht kunnen we in 
overleg altijd met een grotere groep een werkochtend plannen. 

 Het gebruik van de aanhanger en zaagmachine via onze gezamenlijke 
App communiceren en het gebruik ook in het logboek vastleggen, 

zodat we niet voor een verrassing komen te staan. Bij persoonlijk 
gebruik van de aanhanger € 5,-in de spaarpot voor mogelijke 

schadeherstel. 
 De vroeger te gebruiken consumptiebonnen zijn voor ons komen te 

vervallen. Het alternatief hiervoor is in de betreffende week een koffie 
of thee consumptie aan de bar te laten wegboeken naar de 

“baancommissie”. 

 
Rondvraag 

 
 Sjaak: * vraagt extra aandacht voor het bevestigen van de 

 tennisnetten. 
Antw: A.s. zaterdag om 09:00 uur zal hiernaar worden 

 gekeken door Herman, Arnold en Hans. 
 

 Herman: * vraagt extra zorg voor de wildgroei van onkruid 
 rondom de fietsenstallingsruimte. Graag ieders aandacht. 

Herman: * vindt het zinvol om de “geluidshoorn” in te zetten bij 
 b.v. toernooien en dergelijke. 

Antw: Fred zal dit in het bestuur voorstellen. 
 

Hans vd S.: * Gebruik aanhanger ook melden via de App is praktisch!  

 
 

reanimatie@breakpoint83.nl
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Henk: * Graag nogmaals een goede instructie voor het gebruik 
van de borstelmachine t.b.v. het verzorgen van de 

padelbanen. 
Antw: Geef maar aan wanneer het gelegen komt. 

 
Jan v. D: * Bij het goed afsluiten van B7 wordt de entreedeur 

(buitendeur) pas na 10 minuten door de beveiliging 
vergrendeld. 

Antw: Bij het sluiten van deze vergadering en de vergaderruimte 
is de procedure van inschakeling enkele malen onder 

toezicht van velen van ons uitgeprobeerd. Het blijkt dat er 
een korte vertraging (max 1 min) zit in de techniek, maar 

deze is niet hinderlijk en normaal gebruikelijk.  
 

 

 
Sluiting 

 
De volgende bijeenkomst zal in het voorjaar van 2022 plaatsvinden als 

voorbereiding op het komende BP-open toernooi, of eerder indien 
noodzakelijk, hiervoor wordt ieder weer persoonlijk door ondergetekende 

uitgenodigd. 
 

 
 

Theo Stehouwer  
tel. 06-2001 5718 

E-mail : baancommissie@breakpoint83.nl 
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