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Een bewogen jaar in Coronatijd, de sport kwam nagenoeg tot stilstand, maar niet alles, de 
beheercie. had nog genoeg te doen. Het preventief onderhoud moest doorgaan, de overige 
beheerswerkzaamheden kregen wat meer tijd om te worden uitgevoerd. 
 
Een van de werkzaamheden die moest worden aangepakt was iets te verzinnen om te 
zorgen dat het clubhuis en kleedkamers na gebruik beter werden afgesloten, vaak worden 
deze niet op slot gedaan. Wij hebben lang gezocht na een systeem wat het beste bij de club 
zou passen en ook nog betaalbaar zou zijn. We zijn uitgekomen bij magneetsloten. Deze zijn 
in eigen beheer geïnstalleerd, d.w.z. dat met name het jongere gedeelte van de beheercie. 
die taak op zich heeft genomen. En het werkt, elke avond vallen de sloten in het slot. Door 
deze zelfwerkzaamheid bleven de kosten voor aanschaf ruim binnen het beschikbaar 
gestelde budget. Het clubhuis zelf kent een alarmsysteem, maar dat moet wel worden 
aangezet en deze deuren moeten wel worden afgesloten, dat zit nog niet bij iedereen tussen 
de oren. 
 
Er is ook lang gezocht naar een machine die het onderhoud van inmiddels 6 velden goed en 
efficiënt zou kunnen uitvoeren, te denken valt aan blad, fijnstof, stuifmeel, zaden en afval 
wat onze leden achterlaten op de velden. Na vele demo’s, beoordelingen en 
prijsvergelijkingen is de keuze gevallen op een SMG machine, betaald door Stichting ’t 
Heuneind. Deze machine draait nu een half jaar op de club en we kunnen vaststellen dat het 
een verantwoorde keuze is geweest. Algengroei blijft achter ten opzichte van andere jaren 
en er is meer tijd om andere werkzaamheden beter te kunnen doen.  
 
De geplaatste kledingcontainers zijn  op last van de gemeente weer weggehaald wat erg 
jammer was. In amper 8 weken dat die er gestaan hebben zijn ze drie keer geleegd en 
hebben al wat geld opgeleverd. Daarnaast was het voordeel ook dat gebruikte kleding weer 
een tweede leven kreeg, maar de gemeente wilde het allenrecht in deze.  
 
Ondanks de Corona perikelen is er gelukkig toch nog veel getraind en zijn er diverse 
onderlinge wedstrijden gespeeld, ook in de avonduren met gebruik van de veldverlichting . 
De beheercie. is erg te spreken over de vele leden die  de verantwoordelijkheid hebben 
genomen om de veldverlichting goed te gebruiken en ook weer tijdig uit te zetten.  
 
En tenslotte, en dat komt elk jaar weer aan de orde, het afval, we zouden erg graag zien dat 
deze rechtstreeks in de betreffende containers beland, het scheelt een hoop tijd en alles ziet 
er mooier uit.  
 
Sinds jaar en dag wordt de beheercie. bemand door Geert Vermeer, Hidde Naaijkens, Tim 
Vugs en Henk Hoppenbrouwers. 
 
De beheercie. 


