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SAMENSTELLING CLUBHUISCOMMISSIE
De commissie bestaat uit Jan van Kasteren en Bram Flierman
Verder bestaat de commissie nog uit een 25 tal medewerkers voor de barbezetting , het
schoonmaken, , het doen van onderhoud en het ledigen van de vuilcontainers. Voor het onderhoud
en het goed laten functioneren van de techniek wordt Martin Nijkamp en Koen van den Boomen
ingeschakeld. Clubhuisbeheerder is Jan (en Joke) van Kasteren. Jan van Kasteren coördineert
daarnaast het groenonderhoud.

VERBOUWING KANTINE
Ons kantine is in januari volledig op de schop gegaan. Door John van Rooij is een hedendaags
ontwerp gemaakt met flexibiliteit, frisse kleuren (o.a. “GM-blauw”) en een gezellige uitstraling. Het
meubilair, de bar en de vloertegels zijn verwijderd en in een recordtijd van 3,5 week is alles
vernieuwd. Bij de afmeting van de bar is er ook rekening gehouden met meer ruimte voor de
barmedewerkers. De tap installatie werd ergonomisch beter afgestemd en ook voorzien van een
tweede tappunt voor speciaal bieren. De koeling werd vervangen door een energiezuinigere variant
en ook de presentatie van de dranken werd verbeterd. Het Korein meubilair werd ook vervangen.
Ook werd de complete geluidsinstallatie voor binnen en buiten vernieuwd. Afgelopen jaar is ook de
mogelijkheid van elektronisch betalen geïntroduceerd.
Bij de verbouw en ook de inrichting is gebruik gemaakt van de adviezen van een werk groep van
betrokken vrijwilligers. Ter verfraaiing van de kantine is door Gerard van Summeren een kunstwerk in
de vorm van de “GM-adelaar” gemaakt. Het eindresultaat is voor heel veel leden erg mooi geworden
en is dan ook een compliment aan de 40 vrijwilligers die dit gezamenlijk hebben gerealiseerd.
DE FINANCIËN
Ten opzichte van vorig jaar is de omzet met een kleine € 1000 toegenomen. Dat is een heel mooi
resultaat zeker als je weet dat de kantine tijdens de verbouwing een aantal weken niet is gebruikt.
Wat opvalt is dat het reguliere gebruik tijdens de dinsdag, woensdag en donderdag avonden steeds
verder terugloopt. De omzet van de kantine wordt dan ook grotendeels bepaald door incidentele
activiteiten zoals wedstrijden, cursussen, bbq’s, feestavonden en niet te vergeten de door Cor en Ans
Bressers georganiseerde pubquizen. Het is wel een keer waard te vermelden dat het clubhuis met
haar omzet en de verhuur aan Korein een zeer grote bijdrage levert aan de financiën van de club. Een
bijdrage die het effect is van heel veel vrijwilligerswerk.
DE CLUBHUISTROFEE
Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de zogenaamde “Potverterenavond” voor de
clubhuismedewerkers. Door omstandigheden had deze activiteit een aantal jaren niet
plaatsgevonden. Eind 2016 kwam de trofee in het bezit van Judith Goossens die er keurig tot eind

2019 op heeft gepast zo dat deze kon worden overhandigd aan een tweetal “Sjannie & Marion”.
Bekend bij de intimi. Voor de anderen Sjannie van Laarhoven en Marion van de Sande.
De uitreiking vond plaats op 28 december tijdens de “oliebollen en glühwein”.
VARIA
In het verlengde van de clubhuiscommissie zijn ook nog een aantal mensen actief die traditioneel
zorgen voor het stollenbikken en de eindejaars- oliebollen en glühwein.
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