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Nieuwsbrief 

 

Van de voorzitter 

 
Beste ’s-Gravenboulers, 
 
Maandagmiddag 15 augustus jl. vond er een maandelijkse 
bestuursvergadering plaats. 
Alhoewel er veel ter sprake kwam verliep de bijeenkomst m.i. vlot 
en constructief. 
Misschien vreemd om langs deze weg mijn medebestuursleden te 
complimenteren maar men is bereid een andere koers te varen. 
Initiatieven van wie dan ook binnen 's-Gravenboules niet meer 
beoordelen van tevoren maar een evaluatie achteraf! 
 
Bijvoorbeeld de toernooien, georganiseerd door onze 
Evenementen Commissie worden na afloop door beide partijen 
onder de loep genomen. 
Is het Rondje Breeje Durp van woensdag 13 juli jl. naar ieders 
tevredenheid verlopen?  Organiseert men het volgend jaar precies 
zo …of dienen er hier en daar aanpassingen te worden gedaan? 
Mij dunkt het een goede zaak dat het bestuur een controlerende 
taak heeft (achteraf) en geen bemoeienissen toont in aanloop 
naar. 
Het Spaanse toernooi (woe.31-08) en het Cees Camfferman 
toernooi (za.8-10) zullen, samen met het RBD worden 
geëvalueerd kort na laatstgenoemde datum. 
 
Een andere kwestie is de barbezetting welke volgens Jeanne 
Bergenhenegouwen 'onder water' staat! 
Jeanne maakt sedert enkele maanden de roosters en ziet zich 
genoodzaakt in toenemende mate solo diensten in te delen. 
Het is voor de hand liggend dat wanneer méér vrijwilligers zich 
terugtrekken dan dat men zich aanmeldt, er krapte ontstaat 'achter 
de bar'! 
Hoewel ik van mening ben succesvoller te zijn door leden 
persoonlijk te benaderen dan een oproep te doen via een 
nieuwsbrief als deze, doe ik toch een poging. 
Twee enthousiaste leden hebben zich onlangs aangemeld voor 
een bardienst één keer per maand. 
Via dit medium doe ik een dringende oproep aan alle leden van 's-
Gravenboules te overwegen zo nu en dan een bijdrage te leveren 
als kantinevrijwilliger. 
 
Voor de nieuwe kandidaten maar zeker ook voor alle bestaande 
medewerkers geldt; Wij zijn een kantine van een Jeu de 
Boules vereniging. Geen stamkroeg of een bruin café! 
Dit betekent dat er op de middagen (dinsdag en zaterdag) maar met name op donderdagavonden 
niet eindeloos hoeft te worden doorgewerkt. 
Zoals één van de huidige barmedewerkers het verwoordde: "Wij zijn allemaal volwassenen, met 
eigen verantwoordelijkheden"! 
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Dat een bardienst eindigt zodra de meeste leden zijn vertrokken lijkt mij een goede zaak. 
Zijn er daarna nog leden die willen blijven 'plakken' spreek dan het bestuurslid van dienst aan zodat 
je je bardienst kan beëindigen. 
 
Nog een onderwerp waarvan ik vind dat wij daar expliciet aandacht aan moeten besteden, zeker als 
het gaat om Klimaatverandering. 
Ik hoorde deze week op de radio zeggen; "vroeger hadden we in Nederland witte winters en groene 
zomers". Thans zijn het groene winters en gele zomers! 
 
De afgelopen dagen hadden we een serieuze hittegolf van 5 achtereenvolgende dagen van 25C en 
hoger. De NJBB adviseert bij temperaturen boven 25C NIET buiten Jeu de Boules te spelen. 
Als aangesloten vereniging zijn wij niet verzekerd via de collectieve verzekering van de Bond als we 
ons boekje te buiten gaan en we moeten er niet aan denken dat iemand onwel wordt (of erger) door 
de hitte. 
Gelukkig zijn wij bij 's-Gravenboules in de omstandigheid binnen te spelen. 
Hoe vervelend ook voor sommige individuele leden maar het bestuur hield zich in het verleden en 
zal zich in de toekomst houden aan het advies van de Jeu de Boules Bond. 
 
Als ik nu mijn aantekeningen raadpleeg zou ik nog verschillende items met u kunnen delen. 
Op het gevaar af (te) langdradig te worden stel ik andere onderwerpen uit tot de nieuwsbrief van 
volgend kwartaal. 
Van dinsdag 23 augustus tot dinsdag 6 september zijn Machteld en ik uitgenodigd het huwelijk van 
haar nicht in Chatham (Canada) bij te wonen. 
Graag wens ik alle deelnemers aan het Spaans toernooi, de Evenementen Commissie en alle 
overige 's-Gravenboulers veel plezier en sportief succes. 
Tot ziens na onze vakantie en hartelijke groeten, 
 
 
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 
 
De zomerperiode is bij de meeste verenigingen altijd een wat rustigere periode. 
Dit betekent ook voor de bestuursleden rustig aan doen en de zomer doorkomen. 
Maar als je bestuur maar uit een klein aantal leden bestaat en er gaan er ook nog één of twee 
vakantie op gaan wordt al snel hulp gevraagd bij de nadere leden op allerlei gebied. 
Gezien de vaak positieve reacties voor het verlenen van ondersteuning houden wij zo onze club ook 
in deze periode in beweging. 
 
Op de achtergrond worden er op allerlei fronten werkzaamheden uitgevoerd. 
De commissies doen alsof het allemaal vanzelfsprekend is hun werkzaamheden. 
Ik ga hier geen namen noemen want dat zijn er erg veel hoor! Hartelijk dank hiervoor! 
 
Om u financieel wat inzicht te geven wat er de afgelopen maanden zo allemaal is gebeurd volgt 
onderstaand een kleine opsomming om u zowat inzicht te geven in onze financiën. 
Aanpassing noodverlichting/grondverwarming/brandveiligheid met een totaalbedrag van € 1750, =. 
Nieuwe vaatwasser/lookplaat/parasols met een totaalbedrag van 3000, =. 
Buiten alle vaste kosten welke alleen al maanden maar blijven stijgen moeten wij de vinger aan de 
pols houden. 
Door diverse andere extra inkomsten te regelen kunnen we deze dingen allemaal blijven doen, en 
alles in z’n totaliteit in perfecte vorm houden. 
Onze langlopende schulden zijn de afgelopen jaren goed gedaald, dit geef ook weer wat minder 
kosten. 
 
Een grote onzekerheid is nu afwachten wat de afrekening voor gas en elektra wordt. We zullen hier 
zeker een fors voor moeten reserveren voor het lopende jaar. 
Nogmaals en dank voor alle aangeboden hulp en medewerking, maar er zijn ook nog wel een aantal 
knelpunten aanwezig en daarvoor zijn voor extra/ nieuwe medewerkers/vrijwilligers. 
Geniet van de na zomer met veel speelplezier en samen zijn. 
 
Met vriendelijke sportgroeten. 
Uw penningmeester Nico Kaman 
 
Van de wedstrijdleiding 
 
Scoreklokken 
Aan alle leden van de dinsdagmiddag, donderdagavond en vooral de zaterdagmiddag boulers. 
Bij het spelen op de buitenbaan graag na afloop de score klokken weer terug op zijn plek hangen 
onder de kapstok. Het gebeurt te vaak dat er klokken buiten blijven hangen, terwijl het een kleine 
moeite is om ze weer mee terug te nemen waar ze gehaald zijn. 
 
Westlandse clubkampioenschappen 
Vanaf maandag 12 september gaan de Westlandse clubkampioenschappen weer van start en 
hopelijk nu voor een volledig seizoen. Deze eerste wedstrijd wordt thuis gespeeld tegen Verburch. 
De overige speeldagen zijn: 
Woensdag 21 september 2022 Maandag  9 januari 2023 
Maandag 10 oktober 2022 Maandag 23 januari 2023 
Maandag 24 oktober 2022 Maandag 6 februari 2023 
Maandag 24 oktober 2022 Maandag  6 maart 2023 
Maandag 14 november 2022 Maandag 20 maart 2023 
Maandag 28 november 2022 Maandag  3 april 2023 
Maandag 12 december 2022 Maandag 17 april 2023 
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Winter seniorencyclus 
Aan de verenigingen die tot nu toe hebben deelgenomen aan de WinterSeniorenCyclus (WSC) 
Wij kijken er naar uit om in seizoen 2022/223 weer een WinterSeniorenCyclus te organiseren, hopelijk 
dit seizoen als hele competitie. 
Verenigingen kunnen negentallen afvaardigen bestaande uit 3 tripletten die op 1 speeldag elk 3 
partijen tegen 3 tripletten van een andere vereniging spelen. Uit alle aanmeldingen worden 5 
tegenstanders geloot die zo mogelijk 10 ontmoetingen uit en thuis spelen. De loting is niet helemaal 
willekeurig, maar er wordt zo goed mogelijk gekozen uit teams van vergelijkbare sterkte. Ook wordt er 
niet gespeeld tegen een negental van de eigen vereniging, tenzij dat niet anders kan.  
Na afloop van de cyclus worden alle teams gerangschikt naar het aantal wedstrijdpunten en bij gelijke 
stand naar het aantal gewonnen ontmoetingen.  
Hoe de finaledag wordt ingericht, is nu nog niet helemaal duidelijk. Dat zal voornamelijk afhangen van 
de beperkende overheidsmaatregelen. 

 

Wedstrijdpunten per speeldag: 

gewonnen partijen  wedstrijdpunten 

9, 8 of 7   3  

6 of 5   2  

4 of 3   1  

2, 1 of 0   0 

 

Speeldata:  

19 oktober 2022   4 januari  2023 

2 november   18 januari 

16 november   1 februari 

30 november   15 februari 

14 december   1  maart 

 Reserve dag 15 maart 

 Finaledag 22 maart 

 

Toegankelijkheid:  

Voor spelers van 55 jaar en ouder op de eerste speeldag. Licentie verplicht. 

 

Inschrijfgeld: 

€25/team 
 
 
Van de activiteitencommissie 
Beste jeu de boules vrienden en vriendinnen, inmiddels zijn we in de maand Augustus belandt en 
ligt het jaar al bijna acht maanden achter ons. Terugkijkend op deze maanden hebben we reeds een 
aantal leuke en gezellige toernooien achter de rug. Wij als evenemententeam hebben dat met veel 
enthousiasme mogen organiseren en heel veel leuke reacties mogen ontvangen. Vooral het rondje 
Breeje Durp was een toernooi met een gouden randje. Prachtig weer en er werd met veel plezier 
gespeeld, vrolijkheid, gezelligheid met als slot een heerlijk chinees buffet. Geen klachten? Natuurlijk 
altijd wel een paar, we leven en wonen in Nederland, dus dat zegt al veel, nooit kun je het iedereen 
naar de zin maken. Nemen wij als team serieuze klachten en opmerkingen serieus? Zeker wel en 
gaan er indien het hout snijdt gaan we ermee aan de slag. Maar het iedereen naar de zin maken is 
een utopie. Vooruitkijkend. Het eerstvolgend toernooi “Spaans toernooi” is op 31 augustus, maar let 
op, niet op zaterdag zoals gebruikelijk maar voor het eerst op een woensdag. Reden daarvoor is: te 
weinig deelname op de geplande datum en overige datums blijken ook problemen op te leveren, 
vandaar dit experiment. Wie weet is het een vondst voor in de toekomst. Ideeën voor in de 
toekomst? Als team zijn we redelijk creatief en proberen we steeds iets anders. Toch hebben we 
behoefte aan iets nieuws en/of leuke ideeën. Graag zien wij Uw creativiteit tegemoet, heb je die, 
mail die dan aan j.stolze@caiway.nl  
 

mailto:j.stolze@caiway.nl
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Stem op ’s-Gravenboules 
 
Ook dit jaar doen we weer mee met Rabo Clubsupport. Van 5 t/m 17 september 2022 kunt u weer 
stemmen. Wij hopen ook dit jaar op uw steun. 
 

 


