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Jaarverslag Accommodatie 
en Materiaal 2022 

 

Accommodatie en materiaal 
In 2022 hebben we niet stilgezeten wat betreft projecten en verbeterinitiatieven op onze 
accommodatie. Er is enorm veel werk verzet en er is op verschillende vlakken fors geïnvesteerd in 
vernieuwing en verbetering in en rond ons clubhuis. 
 
Klein- en groenonderhoud op en rond de baan 
Als vereniging voeren we zelf bepaalde onderhoudswerkzaamheden uit op en rond de atletiekbaan. 
Denk hierbij aan herstel van schade aan het hekwerk, het vullen van konijnengaten, graskanten 
steken, het reinigen van de goot en het onkruidvrij houden van (half)verhardingen. Op 
dinsdagochtend is bijna wekelijks groenonderhoud uitgevoerd door een vaste groep vrijwilligers. 
Daarnaast is incidenteel extra groenonderhoud uitgevoerd, zoals onkruid verwijderen uit de zandbak 
bij het bootcampveld, palen en obstakels grasvrij maken met de bosmaaier en het bladvrij maken van 
de baan. 
 
Onderhoud baan 
In het voorjaar is de baan gereinigd. De baan is in 2021 goedgekeurd voor wedstrijden tot en met 
april 2024. Er is in 2022 geen groot onderhoud aan de baan uitgevoerd. 
Bij wijze van proef is in samenwerking met de gemeente Best tussen twee verspringbakken een 
uitloopstrook met rubbermatten aangelegd. In 2023 bekijken we samen met de gemeente of we dit 
ook bij de overige verspringbakken aanleggen. Doel is zand van de schoenen opvangen in de matten, 
zodat dit minder op de baan terecht komt. 
 
Baangeluid 
In 2020 is gestart met investeren in verbeteren van het geluid. In 2021 hebben we de coronasituatie 
(en de onzekerheid die deze bracht) afgewacht en geen vervolginvestering gedaan. In 2022 is naast 
de investering die begroot was ook een groot bedrag beschikbaar gesteld door de Vrienden van GM. 
De versterkers voor het baangeluid zijn verplaatst naar de berging van de kantine. Dit omdat in de 
geluidskast in de bar de temperatuur ’s zomers te hoog op liep. Daarnaast is het aantal speakers in 
de masten uitgebreid. In alle lichtmasten hangen nu twee of meer speakers. Met deze aanpassingen 
is het verbeteren van het baangeluid in 2022 afgerond. 
 
Renovatie kleedlokalen en dak 
In de Algemene Leden Vergadering van 2021 is akkoord gegeven op het renoveren van onze oude 
kleedlokalen en de hiermee gepaard gaande kosten voor onze vereniging. Omdat de gemeente 
eigenaar is van dit gedeelte van het gebouw heeft de gemeente de leiding genomen in het opvragen 
van offertes. Vanuit onze vereniging hebben we een aantal werkzaamheden opgepakt. Hiermee 
hebben we kosten bespaard. Ongeveer halverwege 2022 is opdracht gegeven aan Banbouw om de 
werkzaamheden uit te voeren. Medio september is hier daadwerkelijk mee gestart. 
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Werkzaamheden die zijn uitgevoerd door de aannemer: 
 Verbeteren van de ventilatie en afzuiging in de doucheruimten 
 Herindelen van het herentoilet 
 Vernieuwen van alle tegelwerk 
 Vernieuwen van al het sanitair 
 Installatie van een douchesysteem dat automatisch spoelt t.b.v. legionella-preventie 
 Leggen van nieuwe vloer 
 Opleverschoonmaak 
 Installatie nieuwe verlichting (LED) 

 
Werkzaamheden die door onszelf zijn uitgevoerd: 

 Demontage van banken en geheel leegruimen van de ruimtes 
 Schilderwerkzaamheden (wanden, plafonds, deuren, kozijnen, banken, etc.) 
 Terughangen van o.a. de banken, AED, lockerkastjes, etc. 
 Aanpassen vloer krachthonk bij de overgang naar de hal 
 Ophangen van nieuwe prullenbakken, zeep- en handdoekdispensers 
 Eindschoonmaak 
 Installatie van nieuwe verlichting in de hal (LED) 

 
De voortgang van de renovatie is regelmatig als nieuwsbericht op onze website en als AVGM-bericht 
gedeeld. Veelal waren deze berichten voorzien van een video m.b.t. de actuele status. Deze 
berichten en video’s zijn terug te vinden op onze website. 
 
Het gerenoveerde deel van het gebouw is op 31 december, tijdens de jaarafsluiting onder het genot 
van een oliebol, officieel heropend door onze burgemeester Hans Ubachs. 
 
De renovatie van het dak is losgetrokken van de renovatie van onze kleedlokalen. Omdat er diverse 
lekkages waren is het bestaande dak daar waar nodig opgelapt. Over het moment waarop we wel het 
dak (geheel of gedeeltelijk) renoveren blijven zijn we nog in overleg met de gemeente. 
 
Terras 
Dit jaar is ons terras volledig vernieuwd. Naast aankleding (tonnetjes met planten en verlichting) is 
ook nieuw meubilair aangeschaft. Vanuit de Vrienden van GM is hier geld voor beschikbaar gesteld. 
De vijf ronde houten picknicktafels zijn vervangen door vier grote picknicktafels met een extra instap, 
een tafel met twee banken en in totaal zes hoge statafels met elk twee krukken. Daarnaast is een 
parasol aangeschaft die op het gedeelte van het terras naast de patio staat. 
De oude picknicktafels hebben bij verschillende GM’ers een nieuwe bestemming gekregen. 
 
Apparatuur keuken 
In de keuken en berging van de kantine staan diverse koelkasten en vriezers. Deze apparatuur is 
veelal verouderd. In 2022 is een grote nieuwe vriezer aangeschaft, die drie oude vriezers gaat 
vervangen. 
Daarnaast is een oven gekocht, zodat we het assortiment in onze kantine uit kunnen breiden met 
bijvoorbeeld een worstenbroodjes en zodat we bijvoorbeeld bij activiteiten, wedstrijden en 
evenementen vers afgebakken belegde broodjes aan kunnen bieden. 
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Verduurzaming van ons gebouw 
Gezien de huidige situatie met fors gestegen energieprijzen zijn we verschillende initiatieven gestart 
om stroom en vooral gas te besparen. Al enkele jaren vervangen we bijvoorbeeld gefaseerd steeds 
meer van de verlichting in ons gebouw door LED-verlichting (en daar waar mogelijk op sensor). 
In ons gebouw ligt een ringleiding die, mede ter preventie van legionella, 24 uur per dag en 7 dagen 
per week warm water rondpompt. Als vervolg op de renovatie van het oude deel van ons gebouw 
zijn we samen met de gemeente Best half december een onderzoek gestart om de 
warmwatervoorziening in ons gebouw te verduurzamen. Vooruitlopend hierop is besloten om in 
kleedkamer 3 en 4 de doucheruimtes af te sluiten. In het gerenoveerde gedeelte van ons gebouw 
blijven vijf dames- en vijf herendouches beschikbaar. Het aantal douches is hiermee beter afgestemd 
op het actuele gebruik en dit maakt het waarschijnlijk mogelijk om (na de nodige technische 
aanpassingen) de ringleiding grotendeels te laten vervallen. Omdat de gemeente eigenaar is van het 
gedeelte van het gebouw waar we blijven douchen werken we samen aan een duurzame oplossing. 
 
Naast bovenstaande lopen ook initiatieven op: 

 Bijstellen (indien mogelijk) van onze elektriciteitsaansluiting. Op dit moment hebben we een 
grootverbruikaansluiting. 

 Onderzoeken van de mogelijkheid om ons gebouw slimmer te verwarmen, m.b.v. 
bijvoorbeeld slimme thermostaatknoppen.  

Deze initiatieven zijn in 2022 opgestart en lopen door in 2023. 
 
Inspectie van de elektrische installatie en zonnepanelen 
Vanuit onze opstalverzekering is het sinds 2021 vereist om periodiek de elektrotechnische installatie 
te laten inspecteren door gecertificeerde partij (scope 10 inspectie). Dit geldt ook voor de 
zonnepanelen (scope 12). Er zijn n.a.v. de inspecties diverse herstelwerkzaamheden uitgevoerd. 
Desondanks waren er toch nog bevindingen bij de herinspectie. Omdat er ook bevindingen waren in 
de groepen waar de baanverlichting op geschakeld zit is een gedeelte in opdracht van de gemeente 
door Heijmans uitgevoerd. Daarbij hebben we gewacht tot de afronding van de renovatie van het 
oude deel van het gebouw. Nu dat is afgerond zouden alle bevindingen verholpen moeten zijn. Begin 
2023 is een nieuwe herinspectie gepland. 
 
Corona-aanpassingen 
Begin 2022 is zijn alle corona-aanpassingen verwijderd van onze accommodatie. Signing en 
aangeschafte materialen liggen in opslag, voor het geval deze onverhoopt toch komend 
jaar/komende jaren weer nodig mochten zijn. 
 
Materiaal 
Voor baan, lopen en bootcamp zijn de reguliere materiaalbestellingen als gebruikelijk opgepakt. Een 
grotere aanschaf dit jaar is een nieuwe opvouwbare partytent die voor de wedstrijden is 
aangeschaft. Daarbuiten zijn er geen bijzonderheden qua begroting en aanschaf van wedstrijd- en 
trainingsmaterialen. 
 
Calamiteitenplan 
In 2022 is ons calamiteitenplan geactualiseerd en binnen diverse commissies met belanghebbenden 
besproken. 
 
Een groot deel van de werkzaamheden op onze accommodatie zijn in eigen beheer opgepakt. Dit is 
mogelijk dankzij de hulp van diverse GM’ers. 
 
Namens Accommodatie en Materiaal, 

Martin Nijkamp 


