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Mutaties kantinecommissie 
Er hebben weer mutaties plaats gevonden in de samenstelling van de kantinecommissie. Zo 
zijn er leden gestopt, door studie of anderszins. En hebben wij nieuwe leden mogen 
verwelkomen. Ook bij de semi’s zijn er mutaties geweest. 
Wij hebben echt weer een dringend beroep moeten doen op de leden om de commissie 
voltallig te houden. Dit is redelijk gelukt, maar het wordt steeds moeilijker om mensen 
enthousiast te krijgen. We zullen blijven werven om iedereen van een drankje en een hapje 
te voorzien. 
 
Brouwerij en leverancier. 
Er is ook dit jaar weer een goede samenwerking geweest tussen ons en de brouwerij/Kreko. 
Ondanks dat het park een aantal weken was gesloten hebben wij toch onze bonus behaald. 
 
Kantine 
De barbezetting werd ruim van tevoren gepland. De bezetting bestond uit kc-ers en semi’s. 
Tijdens competitiedagen werd de planning aangevuld met vrijwilligers. Dit waren de 
competitieteams van zaterdag en zondag. Tijdens de diverse toernooien hebben wij een 
beroep gedaan op de dinsdag en donderdagteams. 
Ook tijdens de clubtoernooien en het Open toernooi werd zoveel mogelijk een beroep 
gedaan op vrijwilligers om de kc te ondersteunen. 
Ook in 2018 zullen wij de leden benaderen om tijdens evenementen bij te springen om alles 
gladjes te laten verlopen. 
 
In de zomer is ’s avonds de bar van 19.00 uur tot 24.00 uur open geweest. In de 
wintermaanden werd er een uurtje later gestart.  
In het seizoen 2017 is er zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van de buitenbar. Prettige 
werksfeer, betrokkenheid bij de leden op het buitenterras en het mooie weer, heeft hier 
natuurlijk ook veel aan bijgedragen. 
 
Keuken 
De keukencrew heeft dit jaar tijdens de competitie weer gezorgd voor uitstekende maaltijden. 
Ook  dit jaar was er weer het broodje van de week en de smoothie.(in het kader van de 
gezonde keuken) Ook tijdens de jaarlijkse toernooien was de crew paraat om voor een 
buffet, maaltijd of hapje te zorgen. 
 
In april heeft de kc en keukencrew nieuwe poloshirts in gebruik genomen. Ze zijn nu goed te 
herkennen. 
  
           
Speciale evenementen 
Het openingstoernooi is ook weer georganiseerd. Thema dit jaar was Ierland. 
Er waren 150 deelnemers en is weer een groot succes geworden. 
Het thuisblijverstoernooi had dit jaar een andere opzet. Dit ivm de renovatie van het park. 
Er was nu op zaterdag een fietstocht met aansluitend een bbq. 



De vrijwilligersavond is in januari gehouden en was weer een groot succes. Thema was 
“maffia”.  
De 2 klaverjasavonden zijn wederom een succes geweest. Ook hier werden de spelers 
voorzien van een hapje en een drankje. 
We hebben dit jaar ook een wijnproeverij gehad. Er waren wat klachten wat betreft de droge 
witte wijn. In overleg met de wijnspecialist van Kreko is er een proeverij gehouden waarbij 
ook een nieuwe rode wijn werd gekozen. Het was een zgn blinde proeverij, waarbij het etiket 
was afgeplakt. Beide nieuwe wijnen zijn unaniem gekozen. We hopen met deze wijnen weer 
een paar jaar vooruit te kunnen. 
 
Bij alle evenementen was er een goede samenwerking tussen de TC, JC, 
Evenementencommissie en de verschillende toernooicommissies. 
 
Winterseizoen  
Ook in het najaar en winter gingen de activiteiten gewoon door. Zo was er de 
wintercompetitie, die op een aantal donderdagavonden plaatsvond tijdens de 
wintermaanden. De deelnemers werden op deze tennisavonden getrakteerd op een heerlijke 
snack of een culinair hapje.  
 
Slotwoord 
We kunnen terugzien op een jaar waarin weer veel gebeurd is. Er is weer veel gerealiseerd. 
Ondanks de renovatie van ons park, die 6 weken duurde, hebben we weer een goede omzet 
behaald. 
Mede door alle inspanningen van zowel de kantinecommissieleden en vrijwilligers is het een 
goed jaar geweest. Het blijft voor onze vereniging ontzettend belangrijk een beroep te 
kunnen blijven doen aan alle leden om die service te blijven bieden. Uitbreiding van de 
kantinecommissie is dan ook  zeer noodzakelijk om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Wij 
zijn namelijk als tennisvereniging een echt bedrijf geworden. 
Ik wil een ieder bedanken die zijn steentje hiertoe heeft bijgedragen. 
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