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Nieuwsbrief 

 

Van de voorzitter 

 
Beste jeu de boules vrienden, 
 
We beginnen deze nieuwsbrief met positief nieuws. 
In de nieuwsbrief van februari vroeg ik als jullie een kandidaat 
weten om evt. mij op te volgen als voorzitter, dit dan door te geven. 
In totaal is er één suggestie binnen gekomen. 
De kandidaat die voorgedragen werd, is door ons benaderd, helaas 
zonder resultaat. 
 
Veel werk is verzet om toch op tijd kandidaten te vinden voor een 
functie als toekomstig voorzitter en voor een al lang lopende 
vacature in ons bestuur. 
Voor beide functies zijn we geslaagd een kandidaat te vinden. 
Voor de functie van voorzitter, mits door de leden gekozen in de 
vergadering van 2022.  
Dhr. Henk Otten, bekend o.a. van voorzitter van voorheen 
voetbalvereniging ’s-Gravenzandse VV, wil zich inwerken door het 
bijwonen van de bestuursvergaderingen. 
Heel hartelijk welkom Henk, zowel als nieuw lid van onze vereniging 
en als kandidaat voorzitter. 
 
In de vacature die nog steeds open stond na het overlijden van 
Martin Meyer in 2014, is Theo Bunnik bereid gevonden deze plaats 
in te nemen. 
Van harte welkom Theo, ik zou zeggen: een prachtig resultaat voor 
onze vereniging. 
 
Voorzichtig mogen we weer wat meer, hopelijk is het eind van de 
tunnel in zicht. 
Als bestuur respecteren we het geduld van onze leden. 
Een aantal leden is sinds het uitbreken van het coronavirus niet 
meer aanwezig geweest, dat vraagt van hen veel geduld. 
Ook nu de meeste van ons gevaccineerd zijn, krijgen we van de 
overheid nog geen groen licht om volop te kunnen sporten. 
Misschien na 5 juni, dat alles weer open mag. 
 
Wel hopen we dit jaar op 7 juli Rondje Breeje durp te kunnen 
spelen, de voorbereidingen zijn daarvoor in volle gang. 
 
Er dreigt bij onze vereniging een heel groot probleem, namelijk een 
groot tekort aan mensen die één maal in de maand bardienst willen 
draaien. 
Wanneer dit probleem niet op korte termijn opgelost wordt, zal het 
bestuur daarin een besluit nemen, wat voor niemand leuk is. Wij willen dit liever niet, maar zoals het 
nu gaat, kan het echt niet langer. 
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We hopen daarom dat jullie zich bedenken en je verantwoording neemt door je op te geven voor één 
bardienst per maand. Onze barmensen rekenen op jullie. 
Zij hebben liever mensen teveel dan één te kort. 
 
Op 30 juni staat alsnog onze jaarvergadering op de agenda, maar niets is zeker. 
 
Extra vraag ik jullie aandacht om eens rond te kijken in je familie, vrienden of kennissenkring, of er 
personen zijn die zich aangetrokken voelen voor onze jeu de boules sport. Misschien dat je iemand 
op een speelmiddag op haalt om hem of haar te laten proeven wat ons spel inhoudt. Iedereen één 
nieuw lid, zou het bestuur al dik tevreden mee zijn. Succes!! 
Namens het bestuur wens ik jullie allen een mooie zomer toe. 
 
Uw voorzitter, 
Jac ‘t Hart 
 

Bestuursmedelingen  
Coronavirus 
Gelukkig lijkt het einde van de coronapandemie in zicht. Helaas is het nog steeds puzzelen om op 3 
middagen te boulen en zeker als het mooi weer is. Ook vanwege alle maatregelen die nog steeds 
gelden. Een aantal keren hebben we al leden teleur moeten stellen omdat we “vol”zaten. We houden 
rekening met de geldende maatregelen en dat houdt in dat we maximaal met 24 personen buiten 
kunnen boulen. Wanneer je dan leden teleur moet stellen is dit heel vervelend, maar helaas moet het 
nog even zo. Inmiddels mogen we wel de binnenbaan gebruiken, maar ook maar met 2 spelers per 
baan. Dit houdt in dat we met 12 spelers ook binnen kunnen en dus maximaal met 36 spelers per keer 
kunnen spelen. We houden regelmatig contact met de gemeente om te voorkomen dat we dingen 
doen die niet mogen. De boete hiervoor is nog altijd  € 4000,- voor de club en € 95,- per persoon. Hier 
willen we toch niet tegenaanlopen. 
 
Website s-Gravenboules  
Onze eigen website, te vinden op www.s-gravenboules.nl, wordt steeds meer gebruikt om inzicht te 
geven op wat er gebeurt 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 
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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 
Zodra dit weer mogelijk is gaan een aantal leden de herhalingscursus voor de AED 
weer doen. 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. 
 
Van de penningmeester 
Beste mensen ,  
Wij zijn heel gelukkig met het positieve nieuws m.b.t. de bestuurssamenstelling. 
Nu kunnen wij de komende maanden gaan werken aan een rustige overdracht van de 
voorzittershamer. En ook Theo kan direct gaan meedraaien en meedenken. 
Maar ook moeten we nog wel even een “vuiltje” wegwerken wat betreft de barbezetting. 
In mijn vorige stukje schreef ik het volgende: De begroting van het nieuwe kalenderjaar komt 
voorlopig uit op een behoorlijk hoog  negatief resultaat. 
Hierbij hebben we gerekend met een kantine omzet van maar 7 maanden . 
Nu lijkt dat dit inderdaad goed uit gaat komen met de nieuwe versoepelingen. 
Minder maanden open geeft dus een hoger negatief resultaat. 
Nu kunnen we weer gaan starten op beperkte schaal, maar is de barbezetting niet rond te krijgen. 
Iedereen heeft wel z’n redenen om te zeggen nee dank je het gaat niet lukken. 
Maar het is vrij duidelijk dat als er geen kantinebezetting is, dan is er ook geen opbrengst. 
En alleen maar kosten (alleen de inkomsten van koffie of thee is zeker niet voldoende) en geen 
baromzet geeft enorme financiële problemen. 
Op jaarbasis zijn we ongeveer 200 keer open. 
Wanneer iedereen zo mogelijk een bardienst kan/moet draaien praten we eigenlijk over maar 4 keer 
een bardienst draaien op jaarbasis. 
We zullen voor de komende tijd de vinger aan de pols houden en waar mogelijk steunbijdragen of 
compensatie aanvragen. 
Maar deze middelen zullen binnenkort worden stopgezet. 
Het blijft voor nu zeker op financieel gebied een spannende tijd. 
 
Als we samen de nodige inzet en verantwoording nemen en meedoen, kunnen wij dit “vuiltje” zeker 
ook wegwerken. 
 
Gezien de vooruitzichten en vanuit positieve gedachten allen een mooi seizoen toegewenst. 
 
Uw penningmeester Nico Kaman 
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ONDERHOUD GEBOUWEN. 
Zoals elk bouwwerk heeft ook onze boules accommodatie onderhoud nodig. Dit jaar met name het 
binnen schilderwerk aan de constructie. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Evert Vreugdenhil 
samen met een aantal vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook nog andere onderhoud werkzaamheden 
uitgevoerd. Allen die hieraan hebben meegewerkt heel erg bedankt hiervoor. Zonder jullie inzet was 
dit allemaal niet gelukt. 
 
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. 
 
 
Een bericht ven het “Oude medicijnen “front” 
 
Veel mensen hebben in de afgelopen jaren oude medicijnen aan mij gegeven . Dat was 
hartverwarmend . 
 
Nu is de situatie veranderd . Overheden staan niet langer toe dat gebruik gemaakt wordt van deze 
medicijnen . 
 
Alle andere zaken zoals o.a. verband , stoma artikelen , incontinentiemateriaal enz. mag WEL , alleen 
geen medicijnen meer . 
 
Ik hoop dat er dus nog wel af en toe van deze producten mijn kant op komt !  
 
Met vriendelijke groeten Ineke Stolze  
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Rondje Breeje Durp 
 
Er van uit gaande dat we steeds meer vrijheid krijgen hebben we het rondje Breeje Durp gepland op 7 
juli a.s. Voorbereidingen hiervoor zijn door het evenemententeam in gang gezet, met ook nog een 
alternatieve datum voor het onverhoopt nog niet zou kunnen doorgaan. Omdat we allemaal veel 
hebben moeten missen in de afgelopen corona periode willen we er een mooie dag van maken met na 
het rondje Breeje Durp een uitgebreid chinees buffet. 
Informatie hierover komt binnenkort op het publicatiebord te hangen met een inschrijflijst. Dit alles 
natuurlijk onder voorbehoud van geldende maatregelen. 
 
Aanvang van het buffet is 18.00 uur 
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Onmisbaar 
 
Vrijwilligers stralen met hun gouden hart vol mooie menselijke gevoelens. 
 
Dag en nacht zijn zij bereid om je hun helpende hand te reiken. 
 
Omarmd worden met hun liefde en steunende woorden is zeer fraai. 
 
Velen mensen waarderen deze vrijwilligers. 
 
Heel vaak zijn ze aanwezig om de medemens te omringen, te dienen op momenten van vreugde of 
verdriet. 
 
Zonder vrijwilligers kan de wereld niet. 
 
Mooi is het, zij die hun vrijheid een stukje opofferen, om het leven van mensen wat aangenamer te 
maken. 
 
Het is een onbetaalbare daad die met liefde  
wordt verleend. 
 
Heel vaak is er oprechte dankbaarheid voor  
al deze toppers. 
 
De wereld kleurt zoveel mooier door deze  
vrijwilligers en zij mogen ook weleens in het 
zonnetje gezet worden. 
 
Tekst en foto: Dick Voogd 
 
 
 

 


