BOUWTEAM nieuwsbrief nummer 1
Zoals jullie wellicht hebben gemerkt, is er dinsdag 25 oktober een vergadering van het
‘Bouwteam’ (plus bestuur) geweest.
Allereerst hebben we voor een aantal onderdelen/werkzaamheden coördinatoren aangesteld.
Zij zijn volledig op de hoogte van de afspraken, de uit te voeren werkzaamheden en de planning.
Met vragen, opmerkingen of als je aan de slag gaat, kan (moet) je dus een van deze mensen
aanspreken.
Onderdeel/Werk
Startheuvel

Clubgebouw &
juryruimte

Verfwerk

Bestrating (incl.
buiteninrichting)

Oude baan (opruimen)

Baan
(aanpassing heuvels)

Er wordt nu gewerkt aan een nieuw
starthek, omdat het bestaande starthek niet
(goed) werkt.
Verwacht wordt dat het starthek half
november gereed is. Voorafgaand aan de
plaatsing worden de containers waterdicht
gemaakt (laswerk en bitumen van de
bovenzijde).
Met elkaar zijn we een goede inrichting van
de ruimte aan het bedenken. We hopen eind
volgende week een plattegrond te kunnen
presenteren. Punt waarin eerst zal worden
gewerkt is het “afbouwen” van de
buitenkant van het clubgebouw (Juiste
panelen, aansluiten hemelwaterafvoer, etc).
De jury-ruimte moet zo snel mogelijk aan de
buitenzijde worden geverfd. Er wordt
gezocht naar een verfleverancier.
Als de buitenkant van het clubgebouw af is,
moet ook dat zo snel mogelijk worden
geschilderd.
Aan de bestrating rondom de startheuvel en
het stutten van de grond wordt al gewerkt.
Zodra de buitenzijde van het clubgebouw
gereed is, wordt ook daar bestrating
aangebracht.
Het oude clubhuis is opgeruimd. Het asfalt
van de startheuvel moet nog worden
verwijderd. Er wordt gezocht naar een
bedrijf die dat (goedkoop) kan doen.
Ook zal een vooroplevering met de
gemeente worden afgesproken.
De heuvels op de baan “lopen” niet
helemaal goed. Er zijn een 4-tal leden
(Jelmer v.d. Burg, Erwin Diks, Partick
Harteveld en Erik Vlaardingerbroek) die
hebben toegezegd een werkplan en planning
te maken. De baan kan dan tijdens de
wintertraining worden aanepast

Coördinato(o)r(en)
Herman Bosvelt
& Hugo van Groningen

Gerard van den Hurk
& Gé van Meurs

Marco Borsboom
& Martin Nieuwenburg

Cees Moes
& Willem Korving

Hugo Diks
& vacature

Vacature
& vacature

Uiteraard doen zij het werk niet alleen!
Er zijn reeds namen bekend van mensen die hun hulp hebben aangeboden, maar het zal ook
voorkomen dat je (de oudere leden en de ouders) rechtstreeks wordt gevraagd.
En als je ergens - wat “bouwzaken” betreft - gespecialiseerd in bent of je weet bruikbare adressen, dan
hoort het bouwteam dat uiteraard heel graag. Ook als je in het verleden al wat zaken hebt aangegeven of
toezeggingen gedaan, dan zouden wij dat heel graag (nog een keer) horen!

