
Jaarverslag Accommodatie OTV 2020 

Buiten accommodatie 

Inleiding 

De komende jaren stelt de commissie beleid op voor uitbreiding van de verduurzaming van ons park. Het 
aanbrengen van ledverlich:ng op de benedenbanen en het verduurzamen van het clubhuis hebben hoge 
prioriteit. De tweede padelbaan en de slow court tennisbanen op Sportpark Hartenstein worden bij de aanleg 
direct van ledverlich:ng voorzien. 

Het park en terras 

Tijdens hevige regenval is water van de bovenbanen en het terras naar benedenbanen gestroomd. Hierbij is een 
stukje van het talud weggestroomd met het water. Hooijer hee> inmiddels de pu?en gereinigd en repara:e 
hee> plaatsgevonden waardoor de afwatering sterk is verbeterd. We hebben nog overleg over het zo nodig 
vervangen van de te kleine put bij de ingang van het terras. 

Bij de storm in februari is de klok gesneuveld. Er zal een nieuwe klok (moderne) worden aangescha>. 

Ook de twee bomen bij de ingang van het terras zijn scheef gewaaid. Deze kunnen hoogstwaarschijnlijk zonder 
al te veel schade weer recht gezet worden. 

 Begin februari hee> World Padel de opdracht gekregen de tweede padelkooi te plaatsen. Hierdoor ‘verdwijnt’ 
het miniveldje dat vooral bij compe::es en toernooitjes door de jeugd werd gebruikt. Voor de komende :jd zal 
voor de jeugd een padel/tennisbaan gereserveerd worden totdat we een meer blijvende oplossing kunnen 
realiseren. Uiteraard dient de jeugd een plek op het park te hebben om te kunnen spelen. 

Zodra de verenigingen die gebruik maken van Park Hartenstein met de SBESH en de gemeente een akkoord 
hebben bereikt over de nieuwe inrich:ng van het park, gee> OTV opdracht aan Tennpro voor het aanleggen van 
drie slow hardcourt banen voorzien van LED verlich:ng. Ten :jde van dit schrijven hebben par:jen hun akkoord 
gegeven voor de inrich:ng van het park. Op dit moment zijn we bezig om alle formele zaken evenals de planning 
(van de diverse projecten) op elkaar af te stemmen.   

Het groen 

De groencommissie blij> zoals elk jaar het onkruid op het park verwijderen. Het snoeiwerk is in januari weer 
door Lensen uitgevoerd. 
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Onderhoud van de banen 

Score2 onderhoudt alle tennis- en padelbanen. Bij de aanleg van de drie slow hard court banen is de vereniging 
van diverse typen banen voorzien, zodat de bespeelbaarheid gedurende het hele jaar zal toenemen. Op de hard 
court banen kan ook met lichte regen nog gespeeld worden. De korrelstructuur van de bovenlaag voorkomt dat 
de banen snel glad worden. Alleen bij plassen op de baan is tennissen niet meer wenselijk. Na de bui en het 
schoonvegen van de baan kan weer doorgespeeld worden. Ook deze nieuwe banen worden door Score2 
onderhouden. Gezien de periode van regen en daarna direct een periode van nachtvorst met daarna opdooi 
hebben de beneden banen er een paar weken uitgelegen. Extra fijn als we straks kunnen beschikken over banen 
met elk een ander type ondergrond. Dit vergroot de speelmogelijkheden gedurende alle seizoenen. 

In het voorjaar worden de overige banen van nieuw gravel voorzien.  

Beregening 

Begin 2020 hebben we de beregeningsinstalla:e laten beoordelen. We hebben hiervoor een nieuwe leverancier 
aangetrokken (Mulder Sportvereniging uit Heteren). Groot onderhoud bleek niet nodig. Alleen de terugslagklep 
werkte niet goed. Alles werkt nu weer naar behoren. 

Dak clubhuis 

Begin 2020 is het dak van het clubhuis geïnspecteerd en gereinigd. Door de construc:e van het dak is het niet 
overal even waterdicht. Een van de komende jaren zal het dak moeten worden vernieuwd. Hiervoor stellen we 
een plan op. 

Schilderwerk clubhuis: dit jaar moet de buitenkant van het clubhuis geschilderd worden. 

Wensen 

• Bij de ingang kan de palletwagen met gravel niet komen. Op termijn willen we daar een tegelpad 
aanleggen. Hee> nu geen prioriteit.  

• De deuren van de bovenbanen sluiten niet allemaal even goed. Hier moet een structurele oplossing voor 
gevonden worden. 

• De borden voor onze partners – voorheen sponsoren – zijn aan vervanging toe. 

• De vlaggen zijn ondanks de vervanging vorig jaar alweer gescheurd. Dit staat niet netjes en moet verholpen 
worden. 
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Binnen accommodatie  

Het interieur van het clubhuis  

Ook in het clubhuis hebben we meerdere zaken vernieuwd en veranderd: 

• De handdrogers in de toile?en zijn gerepareerd; ze hoeven niet te worden vervangen. 

• De bestuurskamer is uitgeruimd en geschilderd. 

• Hang- en sluitwerk binnen van de ingang moet nog worden vernieuwd.
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