Beste mensen,
Een kort bericht over de voortgang van de bouw en herinrichting van het sportpark.
Met dit bericht willen wij extra informeren over de werkzaamheden die wij als
verenigingen zelf gaan uitvoeren.
Een exacte planning is nog niet te geven maar in de komende maanden zult u als lid
van een van de verenigingen of als ouder de kans krijgen om de handen uit de
mouwen te steken.
Overleg en organisatie:
De kantine commissies van HRC en TVA zijn volop in overleg (in 4 werkgroepen)
over inrichting van de kantine, keuken en organisatie van het kantine gebeuren. Op
25 maart hopen wij de plannen op hoofdlijnen klaar te hebben.
Verder worden er voorbereidingen getroffen voor een grote loterij om de
penningmeester te helpen de financiële eindjes aan elkaar te knopen.
Stand van zaken werkzaamheden:
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er gestaag wordt doorgewerkt aan de bouw van
ons clubgebouw. Inmiddels zijn de vloeren gestort, een deel van de kozijnen gesteld
en is er een start gemaakt met het metselwerk van de kleedlokalen.
Ook op het park is, zij het minder opvallend, geklust. Een deel van de prikkeldraad
van de bestaande afrastering is al verwijderd.
Op de zaterdagochtenden 28 februari, 7 maart en 14 maart is er door een flink
aantal vrijwilligers van TVA en HRC stevig gewerkt aan o.a.:
sleuven graven voor afvoer en leidingen clubgebouw;
egaliseren vloeren, leggen betonmatten als voorbereiding op het
storten van de vloeren;
metselen terrasmuur langs tennisbanen.
Actieve bijdrage van iedereen verwacht!!!!
De komende maanden krijgt iedereen de kans om mee te werken! Die kans moet je
natuurlijk grijpen!! Het betekent nu een paar uur vrije tijd investeren in iets waar wij
als verenigingen, alle sporters en supporters en in feite heel Afferden nog jaren
plezier aan kunnen beleven!!
Als je gevraagd wordt om op een bepaalde dag mee te werken kijk dan vooral hoe
dat wel kan in plaats van waarom het niet kan. Wij hebben alle hulp van iedereen
nodig om het prachtige plan gerealiseerd te krijgen. Alle leden en ouders van
jeugdleden zullen worden benaderd om mee te helpen.

Welke werkzaamheden gaan wij als verenigingen zelf uitvoeren:
-Terrasmuur aan beide zijden gebouw metselen inclusief trappen.
-Eventueel de bar metselen.
-Entreehok;
-Riolering rond gebouw aanleggen;
-Noppenplaten en slangen voor de vloerverwarming aanbrengen;
-Voegwerk binnen- en buiten;
-Hak en breekwerk loodgieter en elektricien;
-Vliering en trap in opslagruimte maken en installeren;
-Aanbrengen plafonds in de kantine en kleedruimten;
-Banken en kapstokken in de kleedlokalen maken en installeren;
-Schilderwerk;
-Poetsen gehele gebouw rond de oplevering;
-Regelmatig opruimwerkzaamheden;
-Slopen van bestaande clubgebouwen
--Rooien van bomen en struiken
-Opruimen van oude omheining
-Werkzaamheden bij het verplaatsen en herinrichten van de voetbalvelden
-Werkzaamheden bij het voorbereiden en inrichten veld voor paardensportvereniging
- …..en nog vast een paar zaken vergeten

Planning
De exacte planning is nog niet aan te geven maar als organisatie proberen wij de
werkzaamheden tijdig te plannen en de benodigde mensen erbij te zoeken.
Afgelopen weken is er vooral op zaterdag ochtend gewerkt. In de komende tijd zal
dat ook in de avonduren kunnen.
In de komende maanden zul je dus vast benaderd worden om mee te werken. Wij
rekenen op iedereen zowel leden als ouders van jeugdleden !!
Heb je zelf specifieke voorkeur voor een bepaalde klus of ideeën over aanpak of
onderdelen van het project ? Geef dat even door aan een van de bestuursleden van
De Alverman of stuur een mailtje retour.

Namens besturen De Alverman, HRC, TVA en PSV.
Nic Salden.

