Van de Beheercommissie
De beheercommissie heeft vorige week weer met een groot deel van de
afdelingsvertegenwoordigers bij elkaar gezeten.
Belangrijk voor ons allen om te weten wat er speelt en wat er op ons afkomt. De belangrijkste
punten zal ik hieronder benoemen.
Begroting 2019
We hebben binnen de Beheercommissie een meer jaren planning voor het onderhoud en
vervangingen. De vertaling in de jaren is uiteraard naar kosten die er mogelijk op ons
afkomen. We vragen een ieder hier over na te denken en input te geven waar nodig. De
belangrijkste zaken in de planning zijn op dit moment, het verder invullen van het plan van de
Sportkantine (beuk 2), Centrale hal opfrissen, mogelijke nieuwe ruimte voor de afdeling
Toneel.
EHBO koffers
We hebben inmiddels de meeste oude oranje EHBO koffers al vervangen voor de nieuwe
geleverde koffers. Even wennen maar het zijn blauwe exemplaren geworden. Uiteraard
wijken de muurbeugels weer af en moeten we deze ook vervangen. Maar goed, we zijn weer
jaren up to date.

Ontruimingstekeningen
We hadden net alle ontruimingstekeningen hangen binnen ons gebouw… we hebben
inmiddels weer een concept nieuwe versie gekregen om na te kijken. De pas opgehangen
tekeningen zullen dus eerdaags ook weer vervangen worden.
Vluchtroute
In de Winterstalling van Breewijd (beuk 4) hadden we nog geen vlucht route tussen de bootjes
naar de nooduitgangen van deze beuk. Het heeft even geduurd, maar we hebben een concept
inmiddels op de vloer aan gebracht. Dit heeft de afgelopen stallingsperiode goed gewerkt, de
nieuwe lichting gaat er deze week weer naar binnen en in het vullingsplan is hier wederom
rekening mee gehouden. We gaan nu de vluchtroute formeel aanbrengen op de vloer. Hier
opvolgend zal in het voorjaar als de bootjes er weer uit zijn nog de noodverlichting op
aangepast worden.

Al met al weer mooie zaken die lopen.
Wens u nog een mooi najaar.
Met vriendelijke groeten,
Rob van den Akker
Vz. Beheercomm.

