
Berichten van het bestuur februari 2020 

 

Het nieuwe jaar is al een ruim een maand oud en we hopen dat iedereen het jaar goed 

gestart is. 

We hebben als bestuur de eerste overleggen alweer gehad en een aantal acties weer 

uitgezet. Hieronder een aantal berichten, ontwikkelingen, etc. vanuit het bestuur. 

 

1. Dak. 

Het dak is in december, bij goede weersomstandigheden, deels vernieuwd.  

2. Rokersruimte. 

We denken dat we een goede voorziening hebben voor onze rokers. Mochten er nog 

suggesties zijn, dan horen we dat graag. 

3. Overleg gemeente over groenonderhoud. 

We hebben in december een prima overleg gehad met de Wijkregisseur. In eerste 

instantie heeft dit echter niet geleid tot daadwerkelijke acties. Na behoorlijk 

aandringen, foto’s sturen, telefonische contacten, enzovoorts is het dan toch zover 

gekomen dat er veel ‘omgevingsgroen’, waar we als club last van hadden, is gesnoeid 

of gerooid door de DAR. In de komende tijd zullen er nog wat bomen gerooid 

worden, zodat we minder overlast hebben van de begroeiing en we geen last hebben 

van overhangende takken, bladeren, enzovoorts ook van belang bij de aanleg van de 

LED-verlichting! Bij deze bedanken we de gemeente Nijmegen hartelijk! 

4. LED-verlichting en nieuwe masten. 

Op dit moment zijn we in overleg met de leverancier over het plaatsen van de 

nieuwe masten en de LED-verlichting. Belangrijk voor ons is om goede afspraken te 

maken over hoe de masten geplaatst gaan worden, de veiligheid en het voorkomen 

van schade aan de kunstgrasbanen en het werkproces. We verwachten dat in de loop 

van eind februari/maart er een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden. 

Uiteraard houden we jullie dan zeer regelmatig op de hoogte! 

5. LED-verlichting clubhuis 

Het is jullie zeker niet ontgaan. Vrijwel overal in het clubhuis en op het terrein 

hebben we LED-verlichting! Joop heeft hier, uiteraard met hulp, vele uren in 

gestoken! Het resultaat mag er zijn, mooi werk en een goede besparing. 

6. Door-elkaar-speelavond. 

We hebben hier al eens wat over gezegd. Helaas is het nog niet voor iedereen 

duidelijk dat ‘het door elkaar spelen’ op de dinsdag om 19.00 uur begint! Uiteraard 

staat het iedereen vrij om eerder te gaan spelen, maar het is wel zo handig voor de 

leden die om 19.00 uur komen dat men dan ook met het ‘door elkaar spelen’ start!! 

Dit is ook van belang voor nieuwe leden die op deze manier kennis willen maken met 

andere leden! 

  



 

7. Vrijwilligersuren. 

Michiel van ’t Hooft en Dick Romkema hebben een inventarisatie gemaakt van alle 

uren die er gemaakt worden door de vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank! Op de ALV 

zal dit worden besproken en toegelicht door het bestuur. 

Feit is wel dat we een ernstig tekort hebben met betrekking tot de barbezetting. Dus 

ook nu weer een oproep om je daarvoor aan te melden. Geen bezetting = geen bar = 

ook geen gezellig drankje en omzet!!   
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