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Nieuwsbrief 

 

Van de voorzitter 

 
Beste ’s-Gravenboulers, 
Toen ik in mei vorig jaar ging meedraaien binnen het Bestuur, 
vooruitlopend op mijn taak als Voorzitter, werd mij o.a. duidelijk 
dat er eens per kwartaal een Nieuwsbrief verschijnt. Stiekem heb 
ik nog 3 keer kunnen zien hoe Jac ‘t Hart mij voorging in zijn 
column, maar vanaf heden ben ik dus de auteur van deze rubriek. 
 
Regelmatig wordt mij gevraagd: “Vind je het leuk Henk ?” Ik ga er 
dan vanuit dat men doelt op het Jeu de Boules spel. Mijn reactie 
luidt steeds; ik vind het spelletje leuk, de leden van ‘s-
Gravenboules aardig en de vereniging als geheel gezellig. 
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat (nog) niet alles naar mijn zin is. 
Met een bestand van circa 110 leden zou ik graag de onderlinge 
verstandhoudingen, de eensgezindheid en het wederzijds respect 
willen optimaliseren! Natuurlijk is het Bestuur verantwoordelijk 
voor al datgene wat er binnen de vereniging plaatsvindt. Maar als 
er taken worden gedelegeerd zonder daarbij, tot op zekere hoogte 
verantwoordelijkheid te geven, dan is men aan het afschuiven. 
 
Inmiddels ben ik mij, als leider van het bestuur c.q. de vereniging 
bewust van de grote en onmisbare inzet van vrijwilligers. Alle 
Barmedewerkers die kantineomzet mogelijk maken, het 
Evenementencommissie dat ons regelmatig trakteert op 
gezelligheid rondom toernooien, de Schoonmaakploeg(en) die 
onze accommodatie optimaal verzorgen. Maar ook het trio 
wedstrijdleiders, de 2 mannen die de banen onderhouden, de 2 
vrouwen die ‘lief en leed’ doen. Tenslotte onze ‘tuinman’, iemand 
die de graskanten maait en zij die helpen bij het onderhoud. Bij 
deze opsomming krijg je de indruk dat alle leden óók een 
vrijwilligersfunctie bekleden. Graag grijp ik deze eerste 
gelegenheid, waarbij ik mij in een nieuwsbrief tot u richt aan om te 
zeggen: “Beste ‘s-Gravenboulers héél erg veel dank!” Bedankt 
voor al die vrijwillige inzet. Onlangs vernam ik dat juist die 
Vrijwilligheid ons allemaal Gelijkwaardig maakt. 
Vanuit dit bewustzijn hoop ik de komende jaren met u allen onze 
favoriete sport Petanque te kunnen en mogen beoefenen. Met 
respect over en weer, sportiviteit tijdens het spel en onderlinge 
gezelligheid tijdens de consumpties na afloop. 
 
Uw voorzitter, 
Henk Otten 
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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 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 
 
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 
Het is weer mogelijk om een herhalingscursus voor de AED te 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 10 personen die hiervoor zijn opgeleid. Mochten er leden zijn die zich hiervoor 
willen aanmelden, horen wij dit graag. 
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Van de penningmeester 
 
Beste mensen,  
 
Met de zomerperiode voor de deur is er voor iedereen de z.g. “komkommertijd” aangebroken. 
Dit betekent dat we allemaal rustig aan doen en we de zomer (met wel of niet weggaan) goed 
kunnen doorkomen. 
Ook het bestuur is dan minder inzetbaar omdat ook zij op vakantie willen gaan. 
Wij zullen dus de komende zomermaanden wat eerder bij de leden om hulp moeten vragen om wat 
meer bij springen op allerlei gebied. Zo houden wij samen in de zomer onze club in beweging. 
 
De zonnepanelen draaien weer overuren, maar de maandelijkse bedragen aan onze 
energieleverancier is een behoorlijke kostenpost geworden. 
Overige kosten blijven ook behoorlijk stijgen (zoals ook bij uw thuis!)  
We hebben recent aan onze vaatwasser (na 17 jaar) moeten vervangen, wat ook weer een forse 
uitgave was. 
 
Ook heb ik al eerder regelmatig aangegeven dat wij onze kantineprijzen moeten gaan aanpassen. 
Dit gaan we inderdaad per 15 juni 2022 invoeren met onderstaande prijzen. 
Alle frisdrankjes worden  € 1.75 
Alle bieren worden   € 2.00 
Wijn wit/rood   € 2.00 
Port/Sherry   € 2.00 
Jenever/Rum  € 2.00 
Cognac   € 2.50 
Mixdrankjes    € 3.50 
Bitterballen 10 stuks  € 5.00 
Warme hapjes 10 stuks  € 5.50 (indien op voorraad!)  
Deze verhogingen zijn helaas onvermijdelijk maar we gaan er van uit dat deze prijsverhogingen 
voorlopig wel voldoende zijn om de komende maanden niet alsnog een verhoging door te moeten 
voeren. 
 
Misschien alleen nog wat kleine aanschaffingen voor de komende tijd, en dan hopen dat de 
baromzet op het bestaande niveau zal blijven de komende maanden zullen we het jaar 2022 wel 
prima doorkomen. 
Ik wens u een mooie zomertijd tegemoet en veel zon -uren (goed voor de panelen!)  
 
Met vriendelijke sportgroeten. 
Uw penningmeester Nico Kaman 
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Rabo 

ClubSupport  
Goed voor jouw club & geweldig voor de 

samenleving  
 

 

 

 

 

Ook dit jaar doen we weer mee met Rabo Clubsupport. Zodra de mogelijkheid om te stemmen er is 
dan informeren we jullie per mail. Natuurlijk hopen we dan dat wanneer je lid bent van de Rabobank 
je je stem uitbrengt op ‘s-Gravenboules 
 
 


