Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Beste jeu de boules leden,
Augustus, vakantietijd, lekker rustig genieten. In de journalistiek wordt
deze tijd ook wel komkommertijd genoemd, dat zou betekenen dat er
weinig nieuws is en alles even stil ligt. Maar stil zitten hoort niet bij uw
bestuur, we zijn volop bezig de winter activiteiten weer voor te
bereiden.
Ook als voorzitter mag je niet alle onderwerpen die aan de orde zijn
behandelen in deze nieuwsbrief. Vijf mensen in het bestuur, we
zouden er graag een zesde bij hebben, hebben allen hun eigen
verantwoording, als het gaat om iets wereld kundig te maken.
Zelf kan ik u verwijzen naar de stukjes in deze nieuwsbrief, die de
andere bestuursleden geschreven hebben. Lees deze artikelen met
aandacht. Zijn er vragen, stel ze dan aan de betreffende personen en
laat ze geen negatief leven gaan leiden.
Op sportief gebied, zijn er alweer diverse toernooien geweest en
komen er nog enkele aan, doe mee, het is belangrijker mee te doen
dan te winnen.
Ook dit jaar gaan we weer meedoen met de WCK en WSC.
Allen veel succes in de komende tijd.
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Wetenswaardigheden:

Als je altijd jezelf blijft, kan een
ander zich nooit in jou vergissen.

Als club streef ik er naar, dat we als bestuur er zijn voor alle leden,
helaas kunnen we niet altijd weten wie er ziek of gehandicapt is voor
lange of korte tijd. Wilt u ons helpen en een zieke doorgeven aan Ada
Beekenkamp of Dicky Baas, dan verzorgen zij de presentie van onze
vereniging.
In deze komkommertijd, wens ik u namens het bestuur een fijne
nazomer, gezondheid en sportiviteit 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.
Facebook ’s-Gravenboules
’s-Gravenboules is ook op facebook te vinden onder: Jeu de Boulesvereniging ’s-Gravenboules.
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 :
Na ruim een jaar later als uw nieuwe penningmeester en diverse bestuursvergaderingen en(
bijzondere) ledenvergaderingen verder, is het nu wel tijd om bepaalde zaken met u te delen.
Al jaren lang een is het fijne en sociale vereniging met de nodige up en downs zowel op het gebied
van organiseren/regelen ook op bestuurlijk vlak .
Met een prachtig en goed onderhouden complex en een wat ouder wordend pand brengt de nodige
extra kosten met zich mee. Zeker op het gebied van groot onderhoud ( achterwand ) , en diverse
vervangingen van o.a. apparatuur.
We hebben al aangegeven in de laatste ledenvergadering dat wij als bestuur er naar streven om de
kosten ook voor u zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Alleen kom ik er nu wel achter dat wij de
afgelopen jaren geen enkele prijsverhoging hebben doorgevoerd op welk gebied dan ook.
Om op een juiste manier de financiële boekhouding van uw vereniging in gezonde staat houden zijn
we genoodzaakt om de consumptieprijzen voor het komende jaar ( 2018 ) wat te verhogen. ( er is de
laatste jaren geen enkele verhoging doorgevoerd ! )
Wij zullen ruim op tijd de nieuwe prijslijst bij u bekend maken.
Nico Kaman.
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 Peut 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 Peut 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
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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.

Achterwand en staalconstructie
De achterwand en staalconstructie hebben groot onderhoud gehad. Onder leiding van Dave Voskamp
samen met Evert Vreugdenhil en nog een aantal vrijwilligers is de achterwand schoongemaakt en
opnieuw in de vernis gezet. Het resultaat is verbluffend. De achterwand is weer als nieuw. Dave heeft
toegezegd dit over 5 jaar opnieuw te willen doen. Dank aan Dave en de andere vrijwilligers die hieraan
hebben meegewerkt.
Ook de staalconstructie is onder handen genomen. Onder leiding van Evert Vreugdenhil met gelukkig
ook weer een aantal vrijwilligers is het roest van de staalconstructie verwijderd en opnieuw in de verf
gezet. Ook dit ziet er weer fantastisch uit en kunnen we weer een aantal jaren vooruit. Ook hiervoor
veel dank aan Evert en de vrijwilligers die dit hebben gedaan.

Beide meesters aan het werk.
Nieuwe clubkleding
Soms moet je vernieuwen en dat is zeker van toepassing op de huidige clubkleding en dan met name
de witte polo’s. Je ziet dat dit kwalitatief na een aantal wasbeurten achteruit gaat. Er kwamen hierover
ook klachten binnen bij het bestuur. Als vereniging wil je toch goed voor de dag komen. Vandaar dat er
gekozen is voor een andere polo in de kleur lichtblauw en van kwalitatief beter materiaal. Een aantal
leden binnen onze vereniging is bereid hiervoor een deel van de kosten op tafel te leggen waardoor de
nieuwe polo’s voor een kleine eigen bijdrage aangeschaft kunnen worden. Ook komen er nieuwe jacks
van ander materiaal. De huidige fleece vesten kunnen gewoon gebruikt blijven worden omdat de kleur
niet afwijkt. Vooralsnog worden er voldoende polo’s besteld voor de spelers die meedoen aan de WSC
en de WCK. Hiervoor worden binnenkort de maten opgenomen.
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Van de wedstrijdleiding
Strandtoernooi
Op zaterdag 2 september a.s. wordt voor de 11e keer het strandtoernooi gehouden. Ook deze editie
vindt plaats bij slag Beukel bij Strandpaviljoen Beach Line. Inmiddels hebben al veel teams
ingeschreven en het beloofd weer een mooi en druk bezocht toernooi te worden. Inschrijven kan nog
tot 26 augustus a.s. via de inschrijflijst op het publicatie bord.
Cees Camfferman toernooi
Op zaterdag 23 september a.s. wordt voor de 5e keer het Cees Camfferman toernooi gespeeld. Een
jubileum editie waarbij Cees ongetwijfeld met een verrassingseffect zal komen. Het wordt een
doubletten toernooi over 3 wedstrijden. Op het publicatiebord hangt binnenkort de informatie en de
inschrijflijst.
Grootouder / kleinkindtoernooi
Op zaterdag 28 oktober a.s. wordt voor de 3e keer het Grootouder / kleinkindtoernooi gespeeld. Het
deelnemersveld wordt weer verdeeld in een groep met kinderen van 6 – 9 jaar, 9-12 jaar en een groep
van 12 jaar en ouder.
Vanaf eind september hangt de informatie met inschrijflijst op het publicatiebord.

Ken je?
Met deze rubriek willen vragen we aandacht voor een
lid van onze club.
Mag ik mij voorstellen.
Mijn naam is Riet Flinterman.
Wil je iets over je privé leven kwijt.
Ik ben getrouwd met Klaas Flinterman.
Wij hebben drie kinderen en vijf kleinkinderen,
waar we trots op zijn.
Heb je naast de jeu de bouls
Nog andere hobby’s? Vooral veel fietsen.
Hoe lang ben je al lid
Van de jeu de boules vanaf 7 januari 2003
Hoe ben je in aanraking gekomen
Met de jeu de boules.
Via een vriendin Bonnie.
Wat voor werk heb je gedaan
of doe je nog.
Veel in de tuin geholpen en Huisvrouw natuurlijk.
En op het ogenblik doe ik veel vrijwilligerswerk in Naaldwijk.
Wat is je favoriete eten. Gewoon Hollands eten.
Heb je een favoriete vakantie land.
De laatste jaren is ons vakantie land Nederland
Augustus 2017
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Daarvoor gingen we ook regelmatig naar het buitenland.
Wil je nog iets kwijt voor de nieuwsbrief.
Ik zou het fijn vinden als er meer dames
zouden schoon komen maken op onze club, dat mis ik wel een beetje.
Wat vind je van deze mooie verenging.
Het is gezellig je wordt gelijk opgenomen.
Waar ben je geboren.
In ’s Gravenzande
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