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Het clubhuis is een ontmoetingsplek voor gastteams, ouders en leden  tijdens en na de  wedstrijden.  

Het is een gezellig clubhuis, maar hier en daar zijn er een aantal verbeterpunten, waar het afgelopen 

jaar aan is gewerkt en dat ook het komend jaar onze aandacht heeft.  

Zo hebben we het afgelopen jaar veel last van mieren gehad en kwam ook de tempexkever nog om de 

hoek. We hebben Zungo (ongediertebestrijder) er bij gehad om de tempexkever aan te pakken.  

In eerste instantie leek dat niet te helpen, maar als we nu kijken is het wel minder geworden en 

misschien is de kwaal zelfs opgelost. 

Zungo wees ons hierbij echter op de staat van de plafondplaten. De toplaag van deze platen komt los. 

Oorzaak hiervan zou een lekkage kunnen zijn. We hebben ondertussen het dak bekeken, maar daar 

kunnen we niets aan zien. Het kan ook een combinatie van ouderdom en vocht zijn. Het clubhuis wordt 

niet continue op een bepaalde temperatuur gehouden, waardoor de ruimtes toch wat vochtiger kunnen 

worden en dit soort kwalen ontstaan. Dit is niet alleen bij de plafondplaten in de kantine het geval, maar 

ook in de kleedkamers. 

Afgelopen tijd zijn er ook gesprekken geweest met de gemeente over de toestand van de kleedkamers. 

Dit ging niet alleen over het plafond, maar ook over de condities van de ventilatoren in de 

doucheruimtes, de douchekoppen en de vloer.  De gemeente laat binnenkort weten wat ze aan 

onderhoud plannen te gaan doen. 

Afgelopen jaar heeft de club een aantal terrastafels gekocht. Daarnaast hebben we de terrasstoelen 

gesponsord gekregen door  De Halm en parasols gekregen van de Sligro.  

We willen deze terras setjes in het komende seizoen buiten laten staan en het terras gaan afzetten (bijv. 

door bloembakken), zodat er geen fietsen meer komen te staan. Hiermee willen we mensen uitnodigen 

om nog even gebruik te maken van onze kantine.     

Tenslotte  willen we een klusdag gaan organiseren om wat klussen in en rond het clubhuis te doen. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 


