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De komende jaren zal alleen het noodzakelijke onderhoud aan park gedaan worden en zullen
proberen alles zo kostenefficiënt mogelijk uit te voeren.
Als ex-voorzitter van de parkcommissie wil ik hierna graag de namen noemen van de vele
vrijwilligers die ervoor zorgen dat ons park door hun enorme inzet er zo supermooi en goed
onderhouden uitziet.
Maar bovenal

WIJ HEBBEN IN 2021 NIEUWE TENNISBANEN GEKREGEN

ONDERHOUD TENNIS BANEN
Onze groundsmanagers (vrijwilligers) zullen onze nieuwe banen de komende jaren onderhouden.
Wel zal elk jaar groot onderhoud gepleegd worden op onze banen door de firma Stronkhorst
(Antea). Dit onderhoud is een van de voorwaarden om de garanties van de banen te behouden.
Dit jaar (2022) zijn ze op maandag 28 februari geweest om de banen weer helemaal optimaal klaar
te maken voor ons nieuwe seizoen.
Alle noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door onze groundsmanagers, Jan Pfann,
Ton Paauwe, Jack Uitendaal en Siro Stamato. Ton Oosterman springt bij indien nodig.
De heren zijn wekelijks vaak meerdere dagen op ons park aanwezig om de banen in prima conditie
te houden.
In grote lijnen houdt dit in het vegen en borstelen van de banen zodat het zand goed wordt verdeeld
en het schoonhouden van de banen.
In het najaar zijn de heren dagelijks op het park om met de bladblazer en zuigmachine het blad van
de banen te verwijderen.
Maar ook de netten op de juiste hoogte hangen is een van de taken van onze groundsmanagers.

En zo zijn er nog vele taken die bij het onderhoud van de banen horen.
 Diverse werkzaamheden zoals netten herstellen of vernieuwen, baan verlichting

controleren, de pomp voor de drainage van de banen controleren en het schoonhouden
van de parkeerplaats.

 Hekwerk repareren.

 Mos van de banen verwijderen.

 Oefenkooi schoon houden.

Voor het behoud van de banen en uw eigen veiligheid is het van groot belang dat er bij droog weer
na elke partij – ook bij vrij tennissen en na de tennislessen - wordt geveegd.
Dit d.m.v. de matten die op de banen hangen.

In de winterperiode worden de matten van de baan gehaald en in het voorjaar weer opgehangen.
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VRIJWILLIGERS VAN DE PARKCOMMISSIE
Voor het dagelijks, wekelijks en maandelijks onderhoud van het park is een hecht team van
vrijwilligers verantwoordelijk.

Veel leden hebben zich opgegeven bij de parkcommissie.
Deze vrijwilligers komen iedere eerste zaterdag van de maand naar het park om uiteenlopende
werkzaamheden te verrichten en te zorgen dat de flora van ons park er helemaal perfect uit komt te
zien.
Daar is dan een keer per jaar een groot onderhoud bij inbegrepen, maar ook schilder-, timmer-,
tegel- reparaties, vervangen van de vlaggen en schoonmaakwerk, etc.
Het neerzetten in het voorjaar en het opruimen in het najaar van het meubilair, het ophangen van
nieuwe sponsordoeken en reparaties aan het hekwerk.
Zo ook het clubhuis binnen- en buiten onderhouden. Zoals de ramen lappen, bar schoonmaken,
meubilair afnemen, lampenkappen schoonmaken etc. etc.

Het groot onderhoud zoals de vloer, toiletten en douches worden door Isolde gedaan.
De vrijwilligers van de parkcommissie zijn: Anke Patrick, Anneke Baaij, Gerda Tromp, Henk
Groot, Lida Mars, Hessel Meijer, Loes van Leeuwen, Marian de Haan, Sandra Bruyn, Nico
Kousbroek, Karin Ruys, Jeroen Homma, Nicole Verroca, Yvonne Ruys, Paul Ruys, Walter van
Bezooijen, Ton en Marytine de Groot, Frans Snelders, Rita Rijkhoff, Frank de Boer, Peter Kik,
Agnes Groot, Rick Baer, Hanneke van der Einden, Jacinta Louwes, Joke Luttikhuizen, Joke
Hofstra, Hedwig Kos, Dick Kerver, Marja Vermaat, Hanna van der Laan, Anneloes Dommisse,
Agnes Kraijenhaide, Edda Meester, Toos van Dodewaard, Charlotte van Cruijsen, Wies Smid,
Willy Konijn en Tineke Ligtvoet.

ELEKTRICITEIT
Jeroen Homma verzorgt de elektriciteit op en om ons park in samenwerking met andere
parkcommissieleden.
Elk jaar wordt door Jeroen de noodverlichting en de brandmeldinstallatie in ons clubhuis
nagekeken. Deze controle wordt genoteerd in het logboek van de brandweer.

ER HANGT EEN ONTRUIMINGSPLAN IN ONS CLUBHUIS EN ONZE KLEEDKAMERS.

LEGEN AFVALBAKKEN

Wordt gedaan door Sandra Bruyn.

VERZORGING CLUBHUIS EXTERIEUR EN INTERIEUR
Loes van Leeuwen, Rick Baer, Nicole Verroca, Karin Ruys en diverse andere dames hebben de taak
op zich genomen de ramen, houtwerk van de binnen- en buitenkant, meubels, lampen etc. van het
clubhuis te onderhouden.
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VERZORGING VAN HET INTERIEUR VAN HET CLUBHUIS
Isolde heeft de taak op zich genomen om in ons clubhuis de toiletten en douches grondig schoon te
maken.
Anke Patrick zorgt ervoor dat ons clubhuis er gezellig uitziet en dat er kaarsjes staan en op voorraad
zijn.

VERBANDDOOS STAAT NAAST DE AED
Marian de Haan kijkt regelmatig onze verbanddoos na en indien nodig zal zij deze ook aanvullen
met de ontbrekende producten.

DEKENS
Deze worden regelmatig gewassen door Hanneke van der Einden.

GROOTONDERHOUD

Jeroen Mars zorgt twee keer per jaar voor het groot onderhoud op ons park.
Dat is voornamelijk het snoeien van onze coniferen die buiten de hekken van ons park staan, het
maaien rondom de banen en parkeerplaats.
Daarnaast kunnen wij kunnen regelmatig een beroep doen op een aantal vrijwilligers die ons
bijstaan in een scala van onverwachte of niet geplande werkzaamheden die zich op enig moment
kunnen voordoen

Ton Ruys, Wim Bruyn, Wim Bak, Ed Vogelezang, Henny Pals, Ron de Haan, en Jeroen Mars.

SCHOONMAAK VAN ONZE KEUKEN
Het schoonmaken van de keuken in ons clubhuis is ook van groot belang want wij krijgen af en toe
onaangekondigd controle.
Om de keuken zo schoon te houden zijn er een aantal dames, die dit voor hun rekening hebben
genomen. Elke week wordt de keuken grondig onderhanden genomen door:
Anneke Baaij, Nellie de Mie, Agnes Kraijenhaide, Evelien Rose, Tineke Kousbroek, Hanna van de
Laan, Mannie Hoven en Anke Patrick (VZ).

Els Everaers is op oproep basis. Beschikbaar.
Henny Sluijter en Marjan van Beveren zorgen voor het schoonhouden van de koelkasten.

Ine Solleveld zorgt voor het schoonhouden van de vriezers.
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VOOR DE (NABIJE) TOEKOMST STAAN INDIEN NOOZAKELIJK DE VOLGENDE
WERKZAAMHEDEN GEPLAND

1. Onderhoud wat betreft het groen binnen en buiten de hekken.
Dit zal jaarlijks terugkomen.

2. Het vervangen van de bielzen rondom de plantenbakken?
3. Het opknappen van het magazijn?

4. Er zal een nieuwe damwand rondom de VoPopomp geplaatst moeten worden en er zullen
nieuwe stukken buis op de reeds bestaande maar afgebroken drainage buizen moeten
worden geplaatst.
Deze pomp zorgt ervoor indien nodig dat het water in of uit de sloot wordt gepompt.
Dit water komt van de banen via de drainage buizen in de sloot. De kosten worden
gezamenlijk door TVW, de stichting sportpark en beheer (KZ en KFC) en de Jeu de boules
vereniging gedragen. Omdat ook zij gebruik maken van deze sloot en pomp.

5. Het opknappen van de oefenkooi.

6. Het vervangen van de bewaking- en webcam camera’s.
7. Nieuw bord boven onze toegangspoort met verlichting.

Ook dit zou dit bord betaald kunnen worden uit de pot van vrienden van TVW.
8. De vloer achter de bar moet opgeknapt worden.

Wij gaan op zoek naar een partij voordelige plavuizen. Plavuizen zijn het meest geschikt
voor achter de bar.

9. Het schilderen van het clubhuis aan de buitenkant.
10. Aanschaf nieuwe AED (AED is 10 jaar oud).

11. Aanschaf nieuwe bladzuigmachine.
12. Aanschaf sponsordoek hek baan 6.

13. Herstel bestrating.
14. Herstellen van de dakgoten.

Dit in overleg met het bestuur van TVW

AFGEHANDELDE WERKZAAMHEDEN.

1. Er is een nieuwe brandslang aangeschaft.
2. Hekwerk baan 6 hersteld.
3. Nieuwe poort baan 3.

4. Toegangsysteem vervangen.
5. Nieuwe kunstgras banen.
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VOOR DE KEUZES DIE WIJ GAAN MAKEN ZAL EERST  EEN ONDERZOEK GEDAAN
WORDEN WAT DE KOSTEN HIERVAN ZULLEN GAAN WORDEN.
Het zou heel fijn en natuurlijk kostenbesparend zijn om al deze klussen gezamenlijk te klaren.

AED CURSUS MET GEBRUIK VAN DE AED
Ook dit jaar zijn er weer een aantal leden die de reanimatiecursus met gebruik van AED gaan
volgen. Dit onder leiding van Joke Hofstra.

Tot slot spreek ik de wens uit dat we met ons allen zorgen dat ons park goed onderhouden blijft!
Daarbij hoopt de Parkcommissie op uw medewerking. Het park is van alle leden, dus ook van u.

DRAAIBOEK
Er zijn nog heel veel meer werkzaamheden die op ons park en in ons clubhuis worden verricht die
zichtbaar maar ook vaak niet zichtbaar zijn.

Deze werkzaamheden staan allemaal beschreven in het draaiboek van de parkcommissie.
Ziet u onvolkomenheden probeer deze zelf op te lossen of geef het door aan Anke Patrick.
parkcie@tvwestzijderveld.nl of 075-6157427 of 06-55725058

DRINGEND VERZOEK
Laat uw koffiebekertjes, flesjes of ander afval niet staan voor een ander, maar ruim dit zelf op.

Gooi geen plastic dopjes van de flesjes op de banen.
Ook tijdens de vakantieperioden heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden, zoals het uitdoen
van de verlichting zowel binnen als buiten het clubhuis evenals de verlichting van de tennisbanen.
Het alarm bij het weggaan inschakelen.

Het dichthouden van de poort is ook voor uw eigen veiligheid en om diefstal tegen te gaan.
Iedereen die op ons park wil komen heeft een toegangspasje.
Het hek blijft open tijdens toernooien, tijdens de lessen van de jeugd en indien anders is
afgesproken.
Denk niet bij het weggaan dat doet een ander wel, maar overleg met diegene die nog op het park
aanwezig is.

Communicatie is heel belangrijk.

ONS MOTTO IS:

DOE ALSOF U THUIS BENT EN GOOI UW AFVAL IN DE AFVALBAKKEN.
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Het zal u duidelijk zijn dat er heel veel komt kijken bij het mooi houden van ons tennispark.
Als u daar met een heel gezellig en hecht team uw steentje aan bij wilt dragen kunt u zich
aanmelden bij ondergetekende, want we kunnen nog steeds heel veel hulp gebruiken.
Vele handen maken immers licht werk!
Het kost u als u over weinig vrije tijd beschikt maar één heel gezellige (koffie en koek is aanwezig!)
zaterdagmorgen per maand.

OPROEP
Vindt u het toch bezwaarlijk om maandelijks iets voor de parkcommissie te doen, dan zijn wij ook
heel blij met leden die alleen worden benaderd als er een bepaalde klus moet worden geklaard.
Het is bijvoorbeeld denkbaar dat u heel goed kunt schilderen of heel handig bent in houttechniek, of
een diploma heeft waar wij misschien gebruik van kunnen maken etc. etc.
Zoals u hierboven kunt lezen zijn er aantal projecten die gedaan moeten worden en waar wij wel
hulp bij kunnen gebruiken.
In dat geval zou de parkcommissie graag een beroep op u willen doen. Het zou betekenen dat u
slechts zeer onregelmatig en bij gelegenheid voor een soort klus zult worden benaderd of dat u zich
opgeeft voor een van bovengenoemde projecten. U hoeft dan niet vast in de commissie plaats  te
nemen.
Lijkt u deze constructie u wat meer  passend, neem dan s.v.p. contact met mij op zo dat ik u bij
gelegenheid kan benaderen.

Tot slot spreek ik de wens uit dat we met ons allen zorgen dat ons park goed onderhouden blijft!
Daarbij hoopt de Parkcommissie op uw medewerking. Het park is van alle leden, dus ook van u.

Anke Patrick van de parkcommissie.


