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Het seizoen 2017-2018.

De start was rommelig en vooral de weer omstandigheden hadden een sterke invloed op het
onderhoud. De droogte en warmte hielden ons in de greep.
Met name het grasveld en de bijbehorende beregening installatie waren een punt waar veel
aandacht aan is besteed. De veroudering van de sproeiers, welke niet of slecht werkten zijn te laat
vervangen, waardoor de grasmat een behoorlijke tik had opgelopen.
In samenwerking met Wim Terluin is een groot deel vervangen en werkend gemaakt waarna de
grasmat langzaam aan zijn herstel kon werken.
Zoals ieder seizoen is het controleren van de materialen (spelmateriaal ballen etc) een tijdrovende
klus. Het inleveren van de wedstrijd materialen is een aandachtpunt voor de TC.
Wat aan het einde van een seizoen wordt ingeleverd kan worden gecontroleerd en zo nodig
vervangen worden. Helaas wordt er veel “thuis” bewaard en dan is het opnieuw verdelen lastig.
Het toewijzen van nieuwe leeftijd categorieën had als resultaat dat er meer ballen voor meer teams
moest worden aangeschaft.
JO 12, JO 10 en JO 7+8 vraagt om nieuwe aan te schaffen doelen en meer pupillen ballen (Mt4)
Die bevallen voor de kleinere doelgroep bijzonder goed, dit wordt volgend jaar doorgezet en
uitgebreid
Ondanks de bedoeling dit seizoen gematigd materiaal aan te schaffen, is dit streven niet behaald en
is er een behoorlijk bedrag besteed aan ballen, hesjes, spelmateriaal, doelen, en doelnetten.
Bij aanvang van het seizoen had elk team nieuwe of goeie ballen + materialen.
De Adidas wedstrijdballen voor het 1e zijn voor een deel als sponsorbal vergoed.
Voor de reclame borden is in samenwerking met een vaste club vrijwilligers afgelopen jaar veel
arbeid verzet. De borden zijn rondom opnieuw bevestigd en op orde gebracht.
Door de aanwas van nieuwe sponsoren zal wederom materiaal worden aangeschaft.
In overleg met de sponsor commissie worden door de tijd borden vervangen of nieuw geplaatst.
Mede door mijn eigen onoplettendheid is de motor van de trekker, gebruikt voor het onderhoud van
de velden, vast gelopen. Deze afgeschreven machine word vervangen in samenwerking met de Fa
van Kats Machines uit Cabauw, welke ons een prettig voorstel hebben gedaan.
De nieuwe trekker rijdt inmiddels op onze velden.
Deze zal periodiek worden aangeboden voor onderhoud bij van Kats.
De andere grote materialen voor het onderhoud worden ook aangeboden bij van Kats.
De veldverlichting begint inmiddels gebreken te vertonen. De storing van veld 1 is inmiddles
verholpen en brand weer volledig. Kort daarop is er 1 lamp van het trainingsveld nabij de tennis
uitgevallen. Ook hier is door 2 vrijwilligers een oplossing voor gekomen en is vlak voor het korter
worden van de dagen, een nieuwe lamp geplaatst. Cor en John, onze dank.
Onlangs brak op onverklaarbare wijze een glasplaat van de veldverlichting bij de toegang van veld 1.
Hier is door de Fa Strago uit Gorinchem een nieuwe lamp en glasplaat gemonteerd.
“de Bediening van de veldverlichting is uit de verzorging kamer vandaan verplaatst naar de MiVa
ruimte.”

Het terras inmiddels 2 jaar, begint wat te verzakken. Dit is door Bart Steenkamer samen met zijn
vaste compagnon Jaap hier en daar vlak getrokken.
Zo ook de houten brug, naar het parkeerterrein richting de tennis is weer veilig hersteld.
De AED is om beter bereikbaar te zijn op alle momenten, verplaatst naar de hoek bij de
scheidsrechters kleedkamers. Dit is zichtbaar gemaakt met juiste markeringen.
Voor de AED is i.v.m. 5 jaarlijkse keuring de batterij en de kleef pads vervangen.
De gang in het kleedkamer gebouw wordt op korte termijn geschilderd door J Rost. Dit heeft te
maken met een “ongelukje” waarbij de muur is beklad met inkt. Dit is keurig opgelost door de
betrokkene.
De kosten voor brandbestrijding middelen waren voor onze vereniging, elk jaar bijzonder hoog.
Hiervoor is na enig overleg het contract opgezegd bij Nu Swift en is een nieuw contract afgesloten bij
eFBe Beveiligingen BV te Gouderak. De veiligheid en kwaliteit is en blijft 100% gewaarborgd.
De komst van de nieuwe kleding sponsor “KLUPP” heeft de nodige aandacht gevraagd. Het 1e geheel
en het 2e een gedeelte is voorzien van nieuwe wedstrijd en training kleding / materialen.
Dit wordt de komende jaren verder uitgerold.
Maar welk bedrijf je ook inhuurt voor een goed betaalde dienst, het onbetaalbare werk wordt meest
verricht door de tomeloze inzet van de onderhoud en schoonmaak ploeg.
Deze fantastische mensen zorgen voor of achter de schermen dat alle leden, week op week kunnen
voetballen, omkleden en opfrissen, en na een wedstrijd in een nette kantine kunnen genieten van
een hapje / drankje. Net of het allemaal heel gewoon is……..
Binnenkort (eind Nov 2018) zal een team vaste techneuten samen komen voor een plan van aanpak
om alle onderhoud zaken breder op te pakken.

Alle vrijwilligers onze hartelijke dank.
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