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VORMER
Zonnepanelen 

De komende vier jaar worden 

er wereldwijd per seconde zo’n 

20 zonnepanelen geïnstalleerd! 

Het bestuur onderzoekt nu of 

het voor ons tennispark óók 

interessant is. De verwachting 

is dat nog deze zomer een 

voorstel gepresenteerd wordt. 

Trouwens, wie iets van zonne-

panelen afweet en het bestuur 

wil adviseren, wordt met open 

armen ontvangen! 

Contactpersoon: Theo Geutjes 

(theo.geutjes2@gmail.com) 

 

Tennispark Beheerder 

Sjaak, de huidige beheerder, 

stopt in oktober. Een opvolger 

kan niet meer via het 

bemiddelingsbureau Breed 

aangesteld worden. Het 

bestuur ontwikkelt een nieuw 

parkbeheerpolicy.  

Binnenkort zullen de eerste 

ideeën daarover bekend 

gemaakt worden.  

Accommodatiecie. 
De AC –de mannen met de 

gouden handen- kan wel wat 

versterking gebruiken. Vak-

manschap is niet noodzakelijk, 

wel enige handigheid. De 

activiteiten binnen de AC zijn te 

vergelijken met een leer-

werktraject: nooit op een 

tractor gezeten en daarmee 

tennisbanen geveegd..? Binnen 

één dagdeel word je opgeleid 

tot een eersteklas banenveger. 

Dit voorbeeld geldt ook voor 

veel andere werkzaamheden 

die de AC-mannen uitvoeren en 

daarmee jaarlijks tien-

duizenden euro’s voor de club 

verdienen!    

De AáVééGéé… 
Oftewel de Algemene 

Verordening Gegevens-

bescherming. (AVG) 

 
Op 25 mei treed de wet over 

het privacybeleid inwerking. 

Het bestuur is bezig met de 

implementatie hiervan. Voor 25 

mei zal een privacy statement 

op de website komen te staan. 

De volledige uitwerking zal 

echter voor deze datum nog 

niet gereed zijn, omdat ook 

iedere vrijwilliger een over-

eenkomst moet ondertekenen. 

 

(On)bewust ongehoord… 
De geluidsinstallatie in het 

clubhuis is kapot. Vermoedelijk 

gebeurd doordat iemand met 

zijn mobieltje het geluid flink 

heeft opgevoerd. Zoiets 

gebeurt natuurlijk niet met 

opzet, maar niemand heeft zich 

gemeld met de mededeling dat 

er iets mis gegaan is. Bewust of 

onbewust? Kan natuurlijk heel 

goed onbewust gebeuren. Je 

schuift het volume omhoog en 

plots is het oorverdovend stil. 

Wat is er gebeurd? Je weet het 

niet en gaat er vanuit dat het 

een kwestie van resetten is. 

Met die gedachte ga je naar 

huis...  Maar resetten hielp 

deze keer niet. De installatie is 

echt kapot en het bestuur zou 

graag willen weten wie er toen  

aan de knoppen heeft gezeten. 

Het kán niet anders dan er 

meerdere leden aanwezig 

waren. Zat jij aan de knoppen, 

meld je gewoon even. Was je er 

alleen maar bij, meldt dat ook 

even, dan kan deze vervelende 

kwestie opgelost worden… 
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