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Nieuwsbrief 

 
 

Van de voorzitter 

Beste jeu de boules vrienden, 
 
Het eerste kwartaal van 2019 is alweer voor het grootste gedeelte 
voorbij. Toch nog even terug kijkend naar het eind van 2018. 
Het Kerst- en Oliebollentoernooi waren 2 prachtige toernooien, met 
dank aan de evenementencommissie en enkele vrijwilligers voor de 
organisatie. 
 
Een waar prijzen festival werkte sfeer verhogend bij onze leden. 
De doos Merci die we ook het afgelopen jaar weer aan onze 
vrijwilligers mochten overhandigen viel bij velen goed in de smaak, 
zowel letterlijk als figuurlijk. 
 
Helaas moet ik ook nieuws melden wat niet zo positief is. 
Met ingang van 2019 zijn enkele trouwe barmedewerkers gestopt.  
Jullie allen heel hartelijk bedankt voor je inzet, voor sommigen geldt 
dit al vanaf het begin dat we ons boulodrôme in 2001 openden. 
U begrijpt dat er plaatsen zijn opengevallen, daardoor kunnen we 
weer nieuwe mensen gebruiken die 1 x per maand een bardienst 
willen draaien. Intussen hebben zich 3 nieuwe kandidaten gemeld, 
maar ik kan zeker nog wel 5 nieuwe mensen gebruiken, geef u bij mij 
op. Nieuwe bardienstmedewerkers, hartelijk welkom!! 
 
Vanaf 1 april mogen er geen fietsen meer binnen de afrastering 
staan. Zelf vinden wij dat deze winter nogal gemakkelijk door gefietst 
werd en de fietsen op het terras werden gestald, volgende winter zal 
hier strenger op toe worden gezien. 
 
Bovenstaand is één van die besluiten, die het bestuur soms moet 
nemen en die niet altijd in dank worden afgenomen. Als bestuur moet 
je ook impopulaire besluiten durven nemen, ook omdat je als bestuur 
verantwoording draagt ten opzichte van je leden en dat is op diverse 
terreinen. Als bestuur zorgen we voor uitéénlopende zaken zoals 
veiligheidsbeleid, financieel beleid, afspraken met andere 
verenigingen op het sportpark, gemeenteverplichtingen, 
wedstrijdgebeuren, onderhoud, enz. al met al behoorlijk veel werk 
voor 4 bestuursleden. 
 
Maar nu op naar de zomer, maar eerst de ledenvergadering op 27 
februari as. 
 
Tot ziens en veel speelplezier! 
 
Uw voorzitter, 
J. ‘t Hart  

  

 

Jeu de Boules Vereniging  
‘s-Gravenboules  
Van 
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Wetenswaardigheden: 
 
 
Mensen die zeggen dat geld de 
wortel van het kwaad is hebben 
het mis. Gebrek aan geld is de 
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Bestuursmedelingen 
 
Website s-Gravenboules  
Onze eigen website, te vinden op www.s-gravenboules.nl, wordt steeds meer gebruikt om inzicht te geven 
op wat er gebeurd binnen de club. Voor enkele onderdelen, zoals de informatie van de WCK en de WSC 
is een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord is te verkrijgen via de wedstrijdleiding of een van de overige 
bestuursleden.  
 
Onderhoud  
Indien u interesse heeft om Evert Vreugdenhil, bestuurslid onderhoud, bij de uitvoering 
van zijn werkzaamheden ter zijde te staan, bent u van harte welkom bij allerlei kleine 
onderhoudswerkzaamheden. U kunt zich rechtstreeks bij Evert opgeven.  
 
Commissie “Lief en Leed”  
Door het bestuur is een commissie “Lief en Leed” aangesteld. Het doel van deze 
commissie is om (langdurige) zieken en zij die in een ziekenhuis verblijven te gaan 
bezoeken.  
Gezien het grote aantal leden van onze vereniging kan de commissie niet altijd op de  
hoogte zijn van zieken c.q. ziekenhuisopname van onze leden. De commissie vraagt 
dan ook eenieder die op de hoogte is van zieken c.q. ziekenhuisopname van een onzer 
leden dit te melden aan: Ada Beekenkamp tel:0174-413805 of Jeanne 
Bergenhengouwen 0174-626382 
 
Mededelingenbord  
Wilt u op de hoogte blijven van tussentijdse berichtgevingen over data m.b.t. schoonmaak- en 
onderhoudswerkzaamheden, bardiensten en/of andere berichten, vergeet dan niet wekelijks het 
mededelingenbord te raadplegen.  
 
Adreswijziging  
Gaat u verhuizen of bent u verhuisd, geef dit dan door aan het secretariaat voor een correcte 
ledenadministratie.  

 
Opzeggen Lidmaatschap  
leder jaar worden wij geconfronteerd met opzeggingen na het versturen van de contributie nota. Wij willen 
u er dan ook op wijzen dat het lidmaatschap schriftelijk moet worden opgezegd tot 4 weken voor het einde 
van het kalenderjaar.  
De opzegging gaat dan in per de eerstvolgende 1 januari.  

 
Herhalingscursus voor de AED 
Onze vereniging is in het bezit van een AED. Deze hopen wij uiteraard nooit nodig te 
hebben, maar ook ons kan het overkomen dat iemand hartproblemen krijgt. Op dat 
moment moet er natuurlijk wel iemand zijn die kan reanimeren en dit apparaat kan 
bedienen. We hebben zo’n 12 personen die hiervoor zijn opgeleid. Mochten er leden zijn 
die zich hiervoor willen aanmelden, horen wij dit graag. In het voorjaar van 2019 volgt er 
weer een herhalingscursus. 
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Van uw penningmeester: 
Beste mensen,  
Na een wat heftige week wil, ik toch ga even achter de computer om een aantal zaken met u te delen. 
Met een prachtige decembermaand en naar mijns inziens een goede nieuwjaarsreceptie moeten wij 
als bestuur weer verder op diverse terreinen, zoals onze voorzitter ook aan geeft in z’n voorwoord. 
 
Wat ik toch wel vaak hoor dat het maar een kleine vereniging dus de werkzaamheden c.q. het besturen 
zal wel meevallen. Of het nu groot of klein is, de verantwoording is er ook dan zeker ook wel. We gaan 
a.s. woensdag naar onze ledenvergadering waar we de jaarrekening met de nodige verantwoordingen 
gaan presenteren. Zodat u kan constateren dat de financiële offers (geen kaas/worst/pinda’s) welke 
door u gebracht zijn op een juiste wijze zijn aangewend naar een juiste vertaling. 
 
Ik heb overigens in mijn hele leven bij nog geen enkele vereniging deze extra geneugten mogen 
ontvangen. Het is denk ik ook niet meer van deze tijd gezien de enorme extra bijkomende kosten. Ik 
hoop van harte dat deze discussie welke nu toch elk jaar weer terugkomt, toch echt een keer zal 
stoppen. 
 
Telkens opnieuw maar weer het verhaal vertellen dat wij deze uitgaven beter kunnen en graag willen 
gebruiken voor andere noodzakelijke aanpassingen of investeringen, zoals wij in het afgelopen jaar 
hebben gedaan. 
 
Maar gezien de ouderdom van een aantal dingen zullen er alsnog wat zaken vervangen moeten 
worden.  Zo zijn we al begonnen met de aanschaf van een nieuw afrekensysteem, waar we vanuit 
gaan dat dit het afrekenen alleen maar veréénvoudigt. 
Wij vragen met klem aan alle barmedewerkers om de kassa echt te gebruiken dus elke transactie ook 
aanslaan via het scherm. Een logische volgende stap is het betalen via de pin of contactloos betalen. 
Hier wordt op korte termijn in voorzien. 
 
Ook zullen wij moeten kijken wat er verder te oud of zelfs onverantwoordelijk wordt tijdens het gebruik, 
Een van deze dingen is ons buiten meubilair wat hier en daar wat kunststof moeheid gaat vertonen 
Ook de buitenverlichting aan het gebouw moet worden vervangen. 
 
In onze vorige nieuwsbrief is de uitdaging genoemd om als groep één of meerdere buitenbankjes voor 
het jaarlijks onderhoud te adopteren. 
Wij als bestuur willen het juiste voorbeeld geven en gaan als bestuur één bankje adopteren kosten zijn 
slechts € 50,00 per jaar dus maar € 12,50 p.p.! 
We zien u graag a.s. woensdag 27 februari om 20.00 uur op de ledenvergadering. 
Nico Kaman.   
 
ONDERHOUD GEBOUWEN. 
 
Zoals elk bouwwerk heeft ook onze boulesaccomodatie onderhoud nodig. Dat betreft dit jaar met name 
het buitenschilderwerk aan deuren en ramen. Deze werkzaamheden staan gepland voor mei/juni 2019. 
Daarnaast zijn er ook nog wat kleinere schilderwerken en om die reden hangt er aan het magneetbord 
in de hal een intekenlijst voor leden, die op vrijwillige basis medewerking willen verlenen aan deze 
werkzaamheden. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met Evert Vreugdenhil tel. 06-55524868. 
Wij hopen op een positief respons, want onroerend goed is een kostbaar bezit om zuinig op te zijn! 
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TANK & SCHENK ACTIE BIJ ESSO DE ROTONDE  

Esso de Rotonde is een modern tankstation gelegen aan de rand van het centrum van ’s-Gravenzande. 
Het tankstation is voorzien van alle gemakken die je van een tankstation kunt verwachten. Van Tabak tot 
zoetwaren, van voorverpakte broodjes tot en met telefoonkaarten. 
Het station is 7 dagen per week geopend. Nog geen drie jaar geleden lanceerden de leden van de 
coöperatieve vereniging De Vrije Pomp onder veel belangstelling hun eigen merk: Peut.  In Moordrecht 
werd de naam, huisstijl en filosofie van dit oer-Hollandse merk voor het eerst met Nederland gedeeld. 
Peut is anders denken en anders tanken. “En daar past dus ook een ander en eigentijds 
spaarprogramma bij” Aldus Pieter van Gennep. Pieter is bedenker van het spaarprogramma 
Tank&Schenk. Een spaarprogramma dat de lokale betrokkenheid van de tankstation-ondernemers 
onderstreept en hun klanten de gelegenheid geeft om met een goed gevoel het tankstation te verlaten. 

Voor elk liter brandstof die je bij Esso “De Rotonde” tankt gaat er namelijk 1 cent naar een lokaal of 
landelijk goed doel. Welke dat is, bepaalt de klant op het display bij de kassa. Klinkt goed? Inderdaad. 
En het slaat aan. Sterker nog. Er wordt gretig gebruik van gemaakt. Klanten dragen zelf goede doelen, 
sportverenigingen of culturele instanties aan. Clubs die wel een financieel steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Die motiveren vervolgens hun leden weer om bij Esso te tanken en zo de clubkas te 
spekken. 

Op deze manier heeft het unieke spaarprogramma Tank&Schenk ervoor gezorgd dat landelijke goede 
doelen en het lokale verenigingsleven ruim een kwart miljoen euro hebben kunnen verdelen. En dat is 
een unicum. “Dit is precies wat ik voor ogen had met het spaarprogramma” Aldus Pieter van Gennep. 
Elkaar ondersteunen en nu eens een keer niet sparen voor eigen gewin. Past goed bij de kernwaarden 
van onze leden. Nuchter, oer-Hollands, een tikkie rebels en sterk lokaal betrokken. Wat ons betreft 
Tanken en Schenken we lekker door. Op naar de volgende mijlpaal. 

 
Van de wedstrijdleiding 
 
Trainingen 
Trainingen worden verzorgd door Jaap Stolze. 
Hij zal op speeldagen bekend maken wanneer deze worden gehouden 
 
Westlandse Clubkampioenschappen 
De eerste helft van de Westlandse Clubkampioenschappen zitten erop en ’s-Gravenboules staat er 
met een 2e plaats goed voor. Allez Tirer staat op 1 met 1 punt meer maar een gelijk saldo. Op nummer 
3 volgt SMV Velo met 3 punten minder. Het ziet er dus naar uit dat de titel dit jaar zal gaan tussen Allez 
Tirer en ’s-Gravenboules. 
 
Winter Senioren Competitie 
Ook de Winterseniorencompetitie is aan de 2e helft van het seizoen begonnen. Team 1 van ’s-
Gravenboules staat in Groep A op plaats 1 en team 2 in Groep E op plaats 5. Er moeten nog 2 
wedstrijden worden gespeeld en dan zit dit seizoen er alweer op. 
 
Activiteitenteam 
Beste gezellige en betrokken leden van s-Gravenboules. 
Na de aanloopperiode van 2018 kijkt het evenementen team terug op een naar onze mening 
geslaagde periode. En zoals ieder weet, alle begin is moeilijk en voor ons extra omdat een dergelijk 
team tot nu toe in onze club niet bestond. 
Natuurlijk zijn er al die jaren van ons bestaan ook allerlei/veel gezellige activiteiten met succes door 
een bestuur georganiseerd, maar de noodzaak om deze evenementen door een aantal andere leden 
van onze club te laten organiseren leek noodzakelijk. 
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En zoals gezegd: “alle begin is moeilijk “moesten er wel wat hobbels worden genomen en naar onze 
mening is dat tot op heden aardig gelukt, en wij als team hebben er plezier in gekregen. 
Het doel was en is nieuwe evenementen/toernooien aan het jaarprogramma toe te voegen en 
bestaande onder de loep te nemen en hier en daar wat op te leuken. 
 
Het eerste toernooi van 2019 is o.i. geslaagd, veel deelnemers en belangrijk veel plezier. Dank voor 
jullie gezellige inbreng. Slagen van een evenement doe je met elkaar. 
Tijdens het sneeuwballen toernooi heb ik het team, zoals het nu is samengesteld, aan de aanwezige 
voorgesteld, maar omdat niet ieder lid van de club aanwezig was bij deze nog een keer de namen. 
-- Tanny v/d Bos, 
-- Wim Brederode, 
-- Dick Voogd, 
-- Cor van Dijk, 
-- Justin Schellevis, 
-- Jaap Stolze, 
Elk van deze mensen zetten zich in met zijn/haar kwaliteiten. 
 
Er is een gezegde “REGEREN IS VOORUIT ZIEN “Niet erg betrouwbaar als wij naar De Haag kijken, 
maar daar is deze uitspraak nog niet helemaal doorgedrongen. Wij als team hebben voor 2019 een lijst 
van activiteiten met bijbehorende data gemaakt. 
 

• Zaterdag 13 -- 04 Paasboules 

• Zaterdag 01 --- 06 Grootouder/kleinkind toernooi, 

• Woensdag 10 --- 07 Rondje Breeje Durp, 

• Zaterdag 17 --- 08 Frans toernooi, 

• Strand tornooi nog niet helemaal zeker, zaterdag 7 of zat. 14 September 

• Zaterdag 05 – 10 Cees Camfferman toernooi, 

• Zaterdag 14 – 12 Kerst boules 

• Zaterdag 28 – 12 Oliebollen toernooi. 
Al deze Toernooien worden vooraf via mededelingen bord aangegeven. 
 
Beste leden van onze club, Teams kunnen hun uiterst best doen om alles naar ieders tevreden te 
organiseren maar een positief resultaat het lukt allen als we allemaal met plezier aan deze activiteiten 
meedoen. 
 
Van de teamleider Jaap 


