Verslag barcommissie voor jaarverslag jan 2020
In 2016 tot heden zitten in de barcommissie: Maud Litjens (coördinatie en financiën en vanuit TVS in
het Stichtingsbestuur Dorpshuis Schipborg), Yvonne de Haas (inkoop), Ineke Berghuis (bestuur) Ineke
Seinen (catering en inkoop) en Els Popovic (catering en inkoop).
De barcommissie zorgt er voor dat ‘de bar draait’ en dat ‘er gebruik kan worden gemaakt van de
tenniskantine’ bij de woensdagavond-toss, de competities, tennistoernooien etc. Ook, en dat
gebeurt steeds meer, in combinatie met activiteiten die de Vereniging Dorpsbelangen Schipborg
organiseert. Uiteraard is dat onze gezamenlijke nieuwjaarsborrel (die wordt steeds drukker), doch
ook film- en activiteitenavonden. Dan wordt de (nieuwe) schuifwand opengezet en kan er gebruik
worden gemaakt van het dorpshuis én de tenniskantine en bar.
Dank natuurlijk aan alle barvrijwilligers van het afgelopen jaar: Irene Bode, Vera Dorland, Rob Tuiten,
Arend Huizinga, Willy en Jan Wim ten Kate, Wil Kraf, Harriette Gunnink, Tineke Franke, Hilly
Stollenga, Rian Perdon en Nelleke van Duijn. Nieuw in 2020 is Mark Pernot! Wij hebben Vera bedankt
voor haar jarenlange inzet voor de bar. Zonder deze vrijwilligers geen drankjes! Als anderen zich nog
geroepen voelen (af en toe) een bardienst te willen draaien, geef je op bij iemand van de
barcommissie.
2019 stond voor de barcommissie in het teken van het verhogen van de omzet door de inkoop zo
laag mogelijk houden en de versnaperingen op de tosavonden van de fooienpot te betalen. Nou dat
is gelukt: een meer dan goede opbrengst in 2019!
Verder is er in 2019 de verbouwing geweest van het dorpshuis; tijdelijke overlast in kleedkamers,
keuken etc.. Doch het resultaat is heel mooi geworden. O.a. is er een nieuwe tussendeur gekomen
tussen de tenniskantine en het dorpshuis, die veel geluidsdichter en mooier is dan de vorige.
Ook de terrasdeuren hebben van de buitenkant weer een mooi verfje gehad. En er zijn van de zomer
3 prachtige grote parasols aangeschaft. Daar gaan we vast in de zomer 2020 veel gebruik van maken!

