Rotterdam, november 2018

Beste tennisvrienden,
Het bestuur is naarstig op zoek naar leden die een bijdrage willen leveren aan het onderhoud van het
tennispark en in het bijzonder het onderhoud van de banen.
De aanleiding hiervoor is dat Bert Versluis is gestopt met zijn onderhoudswerkzaamheden. De laatste
jaren was Bert in zijn eentje verantwoordelijk voor het gehele onderhoud van het park. Dat heeft hij met
grote inzet gedaan en daarvoor zijn we heel erg dankbaar. Nu hij zijn werk heeft neergelegd, moeten we
als bestuur op zoek naar leden die deze werkzaamheden willen overnemen.
We hebben inmiddels een groep mensen bereid gevonden om de opstallen en het groen te
onderhouden. Voor het wekelijkse baanonderhoud zouden we ook graag zo’n vaste, enthousiaste ploeg
willen vinden! Uitbesteden is namelijk een kostbare zaak, de kosten lopen al snel op tot zo’n 10.000 euro
per jaar. Dit zou een negatief effect hebben op de toekomstige begroting van de club: er zou gesneden
moeten worden in de kosten en/of de opbrengsten moeten worden verhoogd. Denk bij dat laatste
bijvoorbeeld aan een verhoging van de contributie en de tarieven van de bar.
Dat er iets moet gebeuren, is in ieder geval wel duidelijk. Alvorens wij als bestuur dergelijke voorstellen
voor de ALV zullen uitwerken, willen we eerst nog een dringende oproep doen aan alle leden: kunnen
we de onderhoudstaken gezamenlijk gaan verrichten?
Om een goed beeld te geven van de onderhoudswerkzaamheden, hebben we de taken op een rijtje
gezet (zie pagina 2 van deze brief). De werkzaamheden zijn fysiek best intensief en er zit totaal ongeveer
8 uur werk per week in. Daarom zou het mooi én een stuk gezelliger zijn als de werkzaamheden door
meerdere leden zouden worden uitgevoerd. Met elkaar kunnen we afstemmen wie wat doet en
wanneer.
Het bestuur kijkt uit naar alle aanmeldingen! Ook houden we ons aanbevolen voor alternatieve
oplossingen, ideeën en plannen van aanpak. Een beperkte vergoeding voor de
onderhoudswerkzaamheden is zeker bespreekbaar.
Meer informatie? Bestuursleden Annelies Koks (06-54688232) en Peter Vonk (06-51187715) geven graag
een toelichting. Aanmelden kan ook via e-mail: info@toeg.nl.
We hopen dat we de onderhoudsklus met vereende krachten kunnen klaren: met elkaar, voor elkaar!
Met sportieve groet,
Het bestuur

Bijlage pagina 2: toelichting onderhoud banen

Onderhoud banen
Frequentie: eenmaal per week (totaal ongeveer 8 uur werk)
Taken:

* handmatig verwijderen onkruid van en langs de baan;
* verwijderen banken, scoringspaal en omhoog halen tennisnet;
* verwijderen infill uit de hoeken;
* verwijderde infill zeven;
* infill opnieuw aanbrengen op de baan waar nodig;
* met tractor baan borstelen (volgens bepaald patroon);
* met tractor baan vegen (volgens bepaald patroon);
* handmatig slepen;
* terugplaatsen banken, scoringspaal en tennisnet weer op juiste hoogte
hangen;
* vegen van de lijnen.

