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Jaarverslag 2018 – Beheerderscommissie (Beheer) 
 
De Beheerderscommissie heeft in 2018 onder andere zorg gedragen voor het onderhoud van de 
gebouwen, het schoonmaken van De Onderduiker, het onderhoud van de tuin, het promoten en 
coördineren van de verhuur van De Onderduiker, de openstelling van het clubgebouw voor leden op 
de vrijdagavond en het organiseren van diverse activiteiten. 
 

Vrijdagavonden 
Op de vrijdagavonden is een vaste groep leden te vinden in De Onderduiker. De prijs van 
consumpties konden we gelijk houden, namelijk € 6,- voor een consumptiekaart. 
 

Verhuur clubgebouw De Onderduiker 
Naast een aantal vaste huurders werd De Onderduiker ook regelmatig eenmalig verhuurd aan 
mensen. Diverse commissies maakten regelmatig gebruik van De Onderduiker. Het gebouw is 
intensief gebruikt. 
 

NLdoet 
In maart heeft de Beheerderscommissie in samenwerking met het bestuur NLdoet georganiseerd. Er 
is die dag veel werk verzet door vrijwilligers van onze vereniging. 
 

Openingskamp 
In september is voor de vierde keer het Openingskamp georganiseerd aan het begin van het nieuwe 
seizoen. We hadden dit jaar prima weer en veel waterspellen. Daarnaast was er een pizzaoven, zodat 
iedereen zijn eigen pizza kon samenstellen en bakken.  
 
De kamporganisatie bestond uit: Tineke Kok, Ernst vd Minkelis, Arend Strijker, John Post, Bart 
Kalkman, Ciska van Herwijnen en Esther de Jong. Per 1 januari 2019 hebben John Post en Ciska van 
Herwijnen hun taken neergelegd. 
 

Kerstborrel 
Het jaar werd traditioneel afgesloten met een drukbezochte kerstborrel met de HGRB-kerstman, het 
rad van avontuur, muziek, oliebollen, huldigingen, prijsuitreikingen en gezelligheid. 
 

Bezetting Beheerderscommissie 
De Beheerderscommissie bestond in 2018 uit John Post, Tineke Kok, Esther de Jong en Bart 
Kalkman. John Post heeft per 1 januari 2019 zijn taken neergelegd. Wij bedanken hem voor zijn inzet 
de afgelopen jaren. In 2019 zal de Beheerderscommissie bestaan uit Esther de Jong 
(commissiehoofd), Bart Kalkman (verhuur) en Tineke Kok. 
 
De Beheerderscommissie 
beheer@hgrb.nl  
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