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Datum

Naam

opmerking

Actie

Wat te doen

Het is prachtig geworden! Ook hebben jullie goed gezorgd voor een
noodoplossing. Mijn complimenten!
vuilnisemmer met erboven een RVS-plaat op de muur om je
hardloopschoenen tegen uit te kloppen. Dames en heren

Geen

Fijn compliment voor het bouwteam

Ja, wordt
uitgevoerd

Jan K heeft een voorstel gemaakt en
gedeeld met de IC. Die komen met
een reactie en mogelijke kosten.
Berry K.??

1

7 november 2018 Diana Parlevliet

2

7 november 2018 Jan Willem Six
Edwin van der Horst

3

8 november 2018 Ritsert Haitsma

Ruimte rond de kluisjes had iets ruimer gemogen. Afgelopen dinsdag had
iemand er een fiets neergezet. Waarschijnlijk omdat die geen slot had
meegenomen maar ik vind dat dat niet kan in een al zo kleine ruimte.

Geen

4

8 november 2018 Sandra van den Berg
Marga Swart
Rosa Oliver

Ja, wordt
uitgevoerd

Jan K heeft een voorstel gemaakt en
gedeeld met de IC. Die komen met
een reactie en mogelijke kosten.
Berry K. Zie ook punt 2

5

8 november 2018 Annie van Heijningen

Geen

Reeds uitgevoerd

6

8 november 2018 Machiel Overduin

Nu is de doorgang naar de gang toe wat krap, met aan de ene kant wc's
waarvan deuren open gaan en aan de andere kant de spiegel met wastafel
waar de loopsters hun haren kammen en anderen zich een weg naar buiten
"wurmen"Zou er een grote spiegel links aan de muur bij kunnen zodat de
"haarkammers" daar kunnen staan? blad + plank + spiegel + stopcontacten
komen?
meer haakjes voor handdoeken bij de douche vragen (ipv 3) en daar sluit ik
mij bij aan.
om als overgang van wand naar vloer een plint aan te brengen zodat bij het
dweilen/schoonmaken van de vloer geen vieze rand ontstaat. Het is nu nog
mooi wit maar dat zal niet lang meer duren. De onderste stenen rand zwart
maken zou ook een optie kunnen zijn.

Ja, wordt
uitgevoerd

Is een goed punt. In de entree stellen
we hardsteen voor. In de
kleedkamers wordt dit nog
onderzocht. Materiaal keuze is gezien
de kwaliteit van de wanden een punt

7

9 november 2018 J. Coster

kluisjes in de gang van de kleedkamer. Ze staan daar uit het zicht. Dat de
Geen
deur van de kleedkamers regelmatig een tijdje openstaat.kans op braak m.i.
niet ondenkbaar.Ik vraag jullie de kluisjes terug te plaatsen in de grote
ruimte, en dus weer in het zicht van de bardienstmedewerkers.

De kluisjes in de entree zijn ook niet
zichtbaar vanaf de bar. Het is wel
raadzaam dat de deur naar de
kleedkamer tijdens de training dicht
is.

8

9 november 2018 Saskia Wiersma

9

9 november 2018 Saskia Wiersma

De deur van de ingang van de kleedkamer, kan dat geen schuifdeur
worden? Aan de binnenkant – langs de wastafel – is voldoende ruimte, en
scheelt weer 1 deur die open en dicht gaat.
De slang/kraan van de koude sproeier ( voor je voeten of koud na
/afspoelen) zit na mijn idee ook op een onmogelijke plek. Als je deze wilt
gebruiken en iemand staat daar te douchen, zit je zo’n beetje in het kruis
van degene. Heel onplezierig.Is het mogelijk deze te verplaatsen, naar de
muur die je ziet als je de doucheruimte inloopt, daar ziet iedereen hem
direct hangen en sta je niemand in de weg om hem te gebruiken.

Geen

Door het voorstel van punt 2 en 4 is
dit hopelijk niet meer nodig.

Gereed

De koudwater kraan is inmiddels
voorzien van een slang waardoor het
probleem is opgelost. Het
ophangpunt punt handdouche is
uitgevoerd.

Mechanische ventilatie is dit piek
moment geen optie. Het raam van de
lichtstraat moet in dit piekmoment
verder worden open gezet. De
spindel ligt klaar.
Kijken of we de ventilatie in de
kleedkamers kunnen verbeteren

10

10 november 2018 Jan Kesteloo

Tijdens een volle kleedkamer en iedereen de douches gebruikt lijkt de
ventilatie onvoldoende. Dit is een piek moment. Mogelijk ventilatie
uitbreiden of tijdelijk het raam van de lichtstraat veder open zetten.
Misschien een vast plek bedenken voor de spindel.

Ja

11

10 november 2018 Fokko

Verwarming van de spiegel ivm het beslaan.

Nee

12

10 november 2018 Opmerking

Voorlopig
niet

13

10 november 2018 Annie van heiningen

Er is een opmerking gemaakt over een blad boven degarderobe haakjes in
de kleedkamer. Dit om je tas of kleine spulletjes, bril horloge bovenop te
zetten.
Zouden er dubbele haakjes kunnen komen voor de handdoeken?

14

30 november 2018 Bouwteam

15

30 november 2019 Bouwteam

Voorstel op de spindel om het raam in de lichtkap op te draaien op een
zichtbare plek op te hangen. U ligt de spindel op de garderobe naast de
douche. Mogelijkheid is de spindel te monteren op de wand naast de
doorgang, met 2 of 3 klips
Ivm ventilatie verbetering de deuren naar de kleedkamers en het CV hok
circa 20 mm in te korten. Het een rooster te plaatsen in het raam boven de
entree deur.

Nee

De haakjes waren al gemonteerd
voordat deze vraag gesteld werd.
Aankijken.
Wordt bekeken

Wordt nog onderzocht

