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      Nieuwsbrief 6 - oktober 2022      Een gezamenlijke kantine of in eigen beheer 
 
 
Een gezamenlijke kantine, een kantine voor voetbal, handbal, sportschool en tennis, een samen-
smelting van diverse sporters, van Julianadorpers in beweging. Op dit moment wordt daar veel over 
gesproken en wordt de aandacht met name op de gezamenlijke kantine gelegd. Waarom horen we 
niks over een eigen kantine op de nieuwe locatie? Het eenvoudige antwoord is: de voor- en nadelen 
van een eigen kantine zijn bekend, die hebben we immers op dit moment. Nagaan wat de mogelijk-
heden zijn van een gezamenlijke kantine en uitzoeken wat we verliezen als er een gedeelde kantine 
is, daar ligt op dit moment de focus. Dat wil zeker niet zeggen dat een gezamenlijke oplossing al 
bepaald is. 
 
Wat verwachten we van een kantine ongeacht of deze in eigen beheer is of dat we een ruimte de-
len? In de basis moet je er een kop koffie, een biertje en een bitterbal kunnen halen. En, hoe vaak 
zitten we in de kantine? Of zitten we veelal buiten, op het terras of langs de banen? Hoe zit dat bij 
andere tennisverenigingen? Kijk je vanuit de kantine op de banen of ga je daarvoor naar buiten? En 
niet onbelangrijk, hoe vaak willen we dat een kantine open is en is dit nog te realiseren in de huidi-
ge vorm? Altijd, alleen tijdens evenementen, doordeweeks? 
 
De kantine, in welke vorm dan ook, is faciliterend op het gebied van eten en drinken. Het is een 
ruimte waar je je hapje en drankje kunt halen, waar je in geval van slecht weer lekker warm kunt 
zitten, een soort van huiskamer. Dat raken we niet kwijt als we een gezamenlijke kantine hebben. 
Hierbij zal de indeling van de kantine belangrijk zijn om toch een ‘eigen plekje’ te houden. Maar, het 
blijkt dat de leden nu vooral op het terras zitten en langs de banen staan om naar onze sport te kij-
ken. Moeten we ons daarom niet meer focussen op het terras en op de ruimte om de banen? Het 
terras is een verlengstuk van de kantine, de ruimte om de banen moet geschikt zijn om goed op de 
banen te kunnen kijken. 
 
Zelfwerkzaamheid heeft altijd een belangrijke rol gespeeld binnen onze vereniging, maar we mer-
ken de laatste jaren dat het moeilijker wordt om daar invulling aan te geven. We moeten beoorde-
len of dit nog past in deze tijd, vragen we teveel van onze leden, kunnen we het anders organise-
ren? Eerder is besloten om het voorjaarsonderhoud aan de banen uit te besteden aan een externe 
partij met als hoofdreden dat het teveel vraagt van onze leden. Uit navraag bij de kantinecommissie 
en de parkcommissie blijkt dat het steeds lastiger wordt bepaalde diensten in te vullen en soms 
zelfs leidt tot oplopende discussies. We zullen ook deze ontwikkeling mee moeten nemen in de keu-
zes die we maken.  
 
Wij zijn als ONS-kernteam in Wervershoof geweest. Voetbal, handbal en tennis op één terrein met 
één gezamenlijke kantine. Eigen kleedkamers en een eigen terras met zicht op alle banen, inclusief 
padel. De voorzitter van deze tennisvereniging vertelde dat de aanloop naar de nieuwe situatie niet 
makkelijk was, veranderingen zijn niet altijd eenvoudig, maar nu, twee jaar later, staat er een bloei-
ende vereniging met ruim honderd leden meer dan op het moment van verhuizen. De drie vereni-
gingen versterken elkaar en zorgen voor een dynamische sportvereniging.  
 
Een gezamenlijke kantine kan zorgen voor meer beweging en interactie tussen mensen, ruimere 
openingstijden, groter assortiment, hogere omzet voor de vereniging. Een sportief en sociaal sa-
menzijn van sporters en dorpers, maar met behoud van de eigen tennissfeer, binnen, maar zeker 
ook buiten. De indeling van de kantine en het terras zal een grote rol spelen bij de nog te maken 
keuze voor een gezamenlijke of een eigen oplossing. Ook voor het maken van deze keuze zijn wij 
erg benieuwd naar de ideeën van onze leden.  
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