Nieuwsbrief
Van de voorzitter

Beste jeu de boules vrienden,
Een voorwoord schrijven is altijd weer zoeken naar onderwerpen,
waar ons bestuur zich mee bezig houdt.
Deze keer kunnen we terugzien op onze jaarvergadering.
De bijeenkomst op 15 maart werd gekenmerkt door een grote
opkomst, ga maar na, meer dan de helft van onze leden was
aanwezig.
De agendapunten werden vlot afgehandeld.
Helaas voor het agendapunt statutenwijziging, was niet het vereiste
quorum aanwezig, namelijk dat moet zijn 2/3 van het aantal leden.

Jeu de Boules Vereniging
‘s-Gravenboules
Van Leeuwenhoekstraat 40
2693 BG ‘s-Gravenzande
Telefoon: 0174-421622
In dit nummer:
Van de voorzitter
Bestuursmededelingen
Van de wedstrijdleiding
Toernooien

e

Verplicht is dan een 2 vergadering, waarin wel met een 2/3
meerderheid van de aanwezige leden de statutenwijziging werd goed
gekeurd en intussen notarieel is vast gelegd.
Een aantal leden hebben weer een opfris cursus gehad, hoe om te
gaan met de AED bij evt. noodsituaties.
Jammer dat diverse leden nog niet weten dat er niet gerookt mag
worden in de hal waar de jassen hangen, roken in deze ruimte is
VERBODEN.

Bollensponsor

Wetenswaardigheden:

Als je een helpende hand zoekt,
kijk dan eens aan het uiteinde van
je arm

Vanaf 1 april tot 1 oktober mogen de fietsen niet binnen de afzetting
van ons terrein geplaatst worden, is algemeen bekend.
Tot slot wil ik er op wijzen aan onze zieken te denken.
Allen wens ik jullie een fijne zomer toe.
Uw voorzitter,
Jac ‘t Hart
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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 Arend van den Ende, 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 Arend
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 een ieder die op de hoogte is van zieken c.q. ziekenhuisopname van een onzer
leden dit te melden aan: Ada Beekenkamp tel:0174-413805 of Dicky Baas 0623-780757.
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. Afgelopen 12 april hebben zij weer een herhalingscursus gedaan bij de EHBO ’sGravenzande.
Mochten er leden zijn die zich hiervoor willen aanmelden, horen wij dit graag.
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Wijziging contributie structuur NJBB
De wijzigingen van de contributie structuur binnen de NJBB laten nog even op zich wachten. Dit komt
omdat het voorstel niet door de ledenraad is geaccepteerd. Wel verwachten wij wijzigingen hierin
waarop wij al maatregelen hebben genomen om straks een keuze te kunnen maken tussen lid of
recreant. Om deze reden hebben wij u per mail verzocht om aan te geven waar uw keuze naar uit
gaat. Inmiddels hebben 45 leden aangegeven om recreant te willen worden. Inmiddels zijn de statuten
hierop aangepast en zal er in het najaar opnieuw een keuze aan de leden worden voorgelegd. Heeft u
al eerder gereageerd en blijft u bij uw keuze dan hoeft u straks niet meer te reageren
Van uw penningmeester
Beste mensen ,
Medio februari hebben wij de contributienota’s aan u verzonden.
Al heel snel was in een tijdbestek van 4/5 weken ruim 90% van deze nota’s betaald !
Daarna ging het zoals gewoonlijk stapsgewijs en hebben nu een 8% (9-10 personen) hun nota nog niet
betaald.
We hebben ook met wat leden een betalingsafspraak gemaakt.
Mochten er bij u problemen met betalen zijn, meldt dit dan even aan uw penningmeester
en samen komen wij wel tot een oplossing tot het betalen van uw nota.
Wij hebben ook onze verplichtingen om alle rekeningen te betalen.
Ik ga er gewoon vanuit dat iedereen z’n contributie voor de zomervakantie normaal heeft betaald !
Met vriendelijke sportgroeten
Nico Kaman.

Nieuwe wedstrijdkaarten
Zodra de wedstrijdkaarten opraken worden er nieuwe besteld bij Multimedia Westland.
Dit keer hebben Andre en Mia Koenen er extra hun best op gedaan wat resulteerde in mooie in kleur
gedrukte wedstrijdkaarten. Binnenkort wanneer de oude echt op zijn kunt u hiervan getuige zijn.
Een fraai resultaat dankzij:
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Van de wedstrijdleiding
Trainingen
Omdat er weer een aantal nieuwe leden zijn en er vraag is naar oefenen en uitleg van spelregels
zullen een aantal wedstrijdspelers vanaf nu elke 3e zaterdag van de maand tussen 14.00-17.00 uur
training geven en uitleg geven over de spelregels. U kunt hier op zaterdagmiddag gewoon aan
deelnemen. N.B. De training van 20 mei a.s. wordt verschoven naar 27 mei a.s. Dit i.v.m. de Tienkamp
waar 8 teams van ’s-Gravenboules aan mee doen.
Paas toernooi
Het Paastoernooi was opnieuw een groot succes. Met 48 deelnemers werd het toernooi gespeeld en
daarna was er een nog een tombola, georganiseerd door Dick Voogd. Hiervoor wil hij graag de
volgende mensen bedanken, de Middenstand van ’s-Gravenzande, Kwekers en Leden van onze
verenging die een bijdrage hebben geleverd aan de mooie prijzen.
Het was een groot succes hopelijk kunnen we volgend jaar er een vervolg aan geven.
Nieuwe bordsponsors
We zijn heel blij met 2 nieuwe reclameborden van Electrotechnisch Bedrijf Kuyvenhoven en Sonneveld
& Voogd ).
Rondje Breeje Durp
Op woensdag 5 juli a.s. wordt voor de 9e keer het Rondje Breeje Durp gehouden. De informatie en
inschrijflijsten zullen binnenkort op het publicatiebord te vinden zijn. Na afloop is er een BBQ waar
leden tegen betaling aan mee kunnen doen. Gratis is het voor de vrijwilligers die3 voor de club altijd
weer klaar staan. Ook mogen partners tegen betaling hieraan deelnemen. Wij rekenen op een
succesvolle dag met een mooie afsluitende BBQ.
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Ken je?
Met deze rubriek willen vragen we aandacht voor een
lid van onze club.
Mag ik mij voorstellen.
Mijn naam is Justin Schellevis en ik ben verloofd met
mijn grote liefde Lisette.
Waar ben je geboren:
In ’s Gravenzande
Wil je iets kwijt over je privé leven.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam in mijn eigen
restaurant en daarnaast besteed ik mijn tijd aan mijn
aanstaande vrouw, familie en doe ik graag aan Jeu de
boules.
Heb je naast je de Jeu de boules nog andere hobby’s?
Biljarten, darten kookboeken lezen, drankjes drinken en
uit eten gaan.
Hoe lang ben je lid van de Jeu de boules.
Zes jaar ben ik lid met veel plezier.
Hoe ben je in aanraking gekomen met de jeu de boules.
Oliebollentoernooi met mijn tante.
Wat voor werk heb je gedaan of doe je nog.
Ondernemer en chef-kok van Restaurant Justin.
Wat is je favoriete eten.
Asperges à la flamande orgaanvlees schart en schelpdieren.
Heb je een favoriete vakantie land.
Geen specifiek land, als er maar zon, zee strand is en lekker eten en drinken.
Wil je nog wat kwijt voor de nieuwsbrief.
13 oktober gaan Lisette en ik trouwen.
Iedereen is van harte uitgenodigd, om bij de ceremonie te komen kijken.
Wat vind je van deze mooie verenging.
Heel gezellige leuke en lieve mensen met een mooie accommodatie .
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