Verslag ballonhalcommissie 2015/2016
De ballonhalcommissie coördineert, in overleg met het bestuur, enerzijds het gebruik van de hal:
verhuur/ bezetting (door Ronald Korporaal) en anderzijds de fysieke hal zelf: onderhoud, op- en
afbouw (door Henri Reitsma).
Verhuur/ bezetting
De grootste gebruiker van de hal is de Tennisschool, met de trainingen aan de eigen (jeugd)leden. De
hal wordt door de trainers niet als prettig ervaren (binnenklimaat). Huur van de hal, of gebruik op
vrije momenten, door leden is ook mogelijk. Hiervan wordt beperkt gebruik gemaakt. Van externe
verhuur is nog geen sprake.
In overleg met bestuur is gesproken over uitbreiding van (structurele) verhuur aan eigen leden en
externen. Daartoe is een flyer ontworpen die onder de aandacht van de leden is gebracht. Deze flyer
is tevens naar collega verenigingen verstuurd. E.e.a. heeft tot op heden niet geresulteerd in
toegenomen belangstelling/ verhuur.
Onderhoud, op- en afbouw.
Om de hal voor gebruikers aantrekkelijker te maken is gekeken naar mogelijke oplossingen voor de
problemen m.b.t. het binnenklimaat (geluid, vuil en vocht die met name met de baansoort te maken
hebben). Collega verenigingen met vergelijkbare luchthallen en de leverancier van de hal zijn
benaderd voor ervaringen en oplossingen. Deze uitkomsten zijn in een verslag richting bestuur
gestuurd. Inzet van oplossingen door de groundsman (en eventuele effecten daarvan) zijn nog niet
teruggekoppeld.
De coördinatie van de op- en afbouw verloopt goed met bestuur, groundsman en externe partijen.
Het was in het verleden problematisch om voldoende leden/ vrijwilligers voor de op- en afbouw te
vinden, inmiddels is dat probleem ondervangen door gebruik te maken van CIOS-studenten (het
bestuur heeft contacten binnen CIOS). Wel blijkt de aansturing van de studenten door firma Polyned
als problematisch te worden ervaren. Dat heeft dit jaar geresulteerd in een scheve hal, netten aan de
zijwanden kunnen daardoor niet opgehangen worden. Op dit moment is overleg m.b.t. oplossing van
het probleem gaande. Er zal in het vervolg wel een aangepaste opzet moeten komen: te denken valt
aan inzet van eigen (volwassen) leden in combinatie met de CIOS-studenten.
Het is de commissie nog niet duidelijk hoe het (structurele) onderhoud, de keuringen en de
verzekeringen van de hal en toebehoren zijn geregeld, inmiddels is deze vraag voorgelegd aan het
bestuur.
Kosten/baten
Zorg van de commissie: zijn de kosten voor de vereniging (investering tijd: inzet bestuur, vrijwilligers
en groundsman en investering geld: op- en afbouw kosten, energiekosten, kosten onderhoud en niet
toegenomen verhuuropbrengsten) nog in evenwicht met de baten (hal die mede vanwege
binnenklimaat, in ieder geval door de trainers, als onplezierig wordt ervaren)?
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