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We hebben dit jaar veel zaken kunnen realiseren, zoals het verplaatsen van de 
afvalruimte, tussen baan 1 en 2 is een terras gecreërd (hierdoor is de 
coniferenhaag gesneuveld), er zijn een aantal nieuwe doeken aangebracht, ook 
zijn er een aantal verwijderd, waardoor het park een meer open karakter heeft 
gekregen. Onze voorzitter is  ook regelmatig aanwezig  op woensdag, 
 (ik denk dat hij het wel gezellig vindt), al is hij wel  ontzettend druk 
met allerlei andere zaken betreffende de club. Hij heeft de stenen 
schoongespoten bij de ingang, waardoor bij binnenkomst op het park onze 
naam en logo weer goed zichtbaar zijn. De oude tennistafel is gesloopt en 
afgevoerd. De  fietsenrekken zijn  verplaatst  van de rechter naar de linkerzijde,  
bij binnenkomst geeft dit een ruimtelijk effect. De LED-verlichting 
 voor de banen is helaas nog niet gerealiseerd. Verder zijn we het hele jaar 
bezig geweest met het normale onderhoud. Voor vragen, opmerkingen of 
ideeën, u kunt ons woensdag altijd op het park vinden. 
Bert, Ton, Dik en Ben, bedankt voor jullie inzet. Een speciaal woord van dank 
van uit onze groep voor Jaap. Hij is bijna iedere dag aanwezig en heeft de 
laatste maanden bijna dagelijks bladeren van de banen geblazen, ook zorgt hij 
met allerlei hapjes uitstekend voor de innerlijke mens, dit wordt door ons zeer 
gewaardeerd. Dit jaar is Piet helaas afgehaakt. Ook danken wij Rob Rijkenberg 
voor zijn expertise en onderhoud van het dak. Van de diensten van Paul 
Buisman hebben we dit jaar geen gebruik gemaakt. Er zijn dit jaar verschillende 
werkzaamheden verricht door de vrijwilligers van de verplichte diensten, dit 
is goed verlopen. 
Wat 2023 betreft, zullen we o.a. in samenwerking met de gemeente de  
overhangende bomen aanpakken. Momenteel zijn we bezig om de grote 
renovatie in kaart te brengen, uiteraard in samenspraak met de voorzitter. 
T.a.v. de plannen hieromtrent verwijzen we graag naar de uitleg van het 
bestuur. Wat betreft financiën, we hopen daar meer inzicht in te krijgen. 
Als laatste, we blijven ons inzetten om er een mooi eigentijds park van te 
maken. 
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