Jaarverslag kantinecommissie 2018
Allereerst willen wij iedereen weer bedanken voor het draaien van de kantinediensten zodat
iedereen weer kon genieten tijdens, zijn/haar verdriet verdrinken of nagenieten na, een wedstrijd.
Het seizoen begon met het nieuwe programma. Dat was (en is) voor iedereen (zeker ook voor ons
als kantinecommissie) ontzettend wennen, en nog niet alle mogelijkheden van het oude systeem
zitten in het nieuwe. Hopelijk vinden er deze winter wat aanpassingen aan het systeem plaats
zodat het volgend jaar voor jullie, maar zeker ook voor ons beter werkbaar wordt. Daarnaast
hebben we helaas te maken gekregen met de nieuwe privacywet waardoor het
kantinedienstschema alleen nog te zien is na inloggen. Helaas kunnen we dat niet veranderen.
Het weer was gedurende het hele seizoen ongewoon goed. Tijdens de competitie was het vooral
zaterdagavond een drukke bedoening. Tevens vielen de nieuwe zelfgemaakte tosti's (bedankt
Karin voor het idee en de uitvoering!) erg in de smaak. Die houden we erin.
(G)ouden Tulp en Open Tulp waren weer erg gezellig en druk bezocht. Beide commissies wil ik
persoonlijk erg bedanken voor hun hulp bij het opvullen van de gaten die door mijn andere
bezigheden op dat moment niet altijd tijdig opgelost waren. Volgend jaar gaat dat ongetwijfeld
weer beter!
De clubkampioenschappen waren gesplitst in dubbel en enkel+mix met (meestal) mooi weer. Voor
een heel aantal was de combinatie enkel en mix toch erg druk, zeker als ze ver kwamen (toch
Adwin, Sandy, Dominic? Om er maar een paar uit mijn hoofd te noemen)
Tenslotte was er nog de eindtombola. Weer ouderwets op zondag wat meteen leidde tot een flink
deelnemersveld van ongeveer 70 man/vrouw. Het weer was nog steeds top, enthousiaste
deelnemers en spannende potjes, afgewisseld met de mooiste en raarste ballen en missers en
lekker in het zonnetje op het terras zitten.
Na afloop was er de gelegenheid voor de commissie- en andere leden om, als dank vanuit het
bestuur, mee te eten van de heerlijke hamburger en saté van Jeroen de Vries. Hier werd gretig
gebruik van gemaakt.
Hierbij willen we iedereen nogmaals bedanken voor de gedraaide kantinediensten en andere (last
minute)hulp die verleend is!
Karin Kos neemt na dit seizoen afscheid van de kantinecommissie. Van deze
gelegenheid willen wij Karin ontzettend bedanken voor de jaren dat ze zich
voor de kantine-commissie heeft ingezet!
Met de vervanging zijn we nog bezig. Mocht het je wat lijken horen we het
graag!

Namens de kantinecommissie wensen wij iedereen alvast een fantastisch 2019!
Tot volgend jaar namens Sjaak Dekker, Agnes Schuit, Ineke Schilstra, Jan Kos, Elly Nolten, Ans
Oudhuis, Martijn Tromp, Karin Kos en Richard Muileboom.

