Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Beste jeu de boules vrienden,
Helaas kunnen we nog steeds niet spelen en dat missen we.
Nu de corona ons al een jaar beheerst zijn we extra voorzichtig.
Zo ver wij weten zijn enkele van onze leden besmet geweest, maar
zijn daar gelukkig van genezen. Ik gaf aan, zover wij het weten,
want daar mankeert het nog weleens aan. We horen dan later dat
iemand ziek is geweest. Mensen geef a.u.b. door aan Ada of
Jeanne als je weet dat iemand ziek is.
Zo ontvingen wij kort geleden het bericht dat ons ere lid Gerrit
Vermeer ernstig ziek is en is op 23 februari jl. is overleden
Ook hebben we onze traditionele einde jaar toernooien moeten
missen, wat voor onze penningmeester een flinke tegenvaller was.
Veel leden hebben niet kunnen genieten van de Kerst versieringen
in de hal, prachtig was het weer!
Diverse leden hebben de nieuwe serre nog niet gezien, omdat ze
afgelopen zomer om uiteenlopende reden niet konden of durfden
komen.
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De jaarvergadering hebben we noodgedwongen 4 weken op
moeten schuiven, statutair is dat zonder gevolgen mogelijk bij onze
vereniging.
Als bestuur doen wij er alles aan wat in ons vermogen ligt zoveel
mogelijk contact te houden met onze leden.

Tank & Schenk actie
Van de wedstrijdleiding
Toernooien

De reacties die we kregen na het uitreiken van het notitieblokje met
pen, waren hartverwarmend.
Ook de nieuwjaarswensen voor iedereen van Marcel Schaaij uit
Vledder verraste ons.

Activiteitencommissie

Dan een persoonlijke noot in deze nieuwsbrief nl. zelf ben ik op de
jaarvergadering van 2022 aftredend en heb gemeend mij dan niet
meer herkiesbaar te stellen.

Liefde is de moeilijkste puzzel
die er is en bestaat toch maar uit
2 stukjes.

Wetenswaardigheden:

Weet u een kandidaat meld het dan, zodat hij / zij een jaartje mee
kan draaien in het bestuur.
Als bestuur eindigen we met het advies: Pas goed op jezelf en je
medemensen.
Uw voorzitter,
Jac ‘t Hart
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Bedroefd zijn wij door het overlijden van ons erelid

Het afscheid door de
dood is definitief, maar
de herinnering is
onuitwisbaar.

Gerrit Vermeer
Woorden schieten altijd weer te kort als je zo’n boodschap ontvangt.
Als één van de oprichters van ’s-Gravenboules was hij altijd zeer betrokken bij de club.
Wij zullen zijn kundigheid en humor missen.
Ons medeleven en steun gaan dan ook uit naar de naaste familie.
Wij wensen hen veel sterkte om dit enorme verlies te dragen.

Bestuur en leden van Jeu De Boulesvereniging ’s-Gravenboules

Bestuursmedelingen
Coronavirus
Helaas is het coronavirus nog altijd actief en is er nog geen vaccin. Betekent dat we nog altijd rekening
moeten houden met de maatregelen om ons zo geliefde spelletje kunnen uitoefenen. Na 1 juli jl. waren
er dan wel versoepelingen geweest waarbij we iets meer ruimte hebben en bijvoorbeeld ook de kantine
weer open mocht, maar daar kwam met de 2e golf weer een einde aan en inmiddels zijn de
maatregelen weer verzwaard. Hopelijk komt er snel een vaccin. Tot dan zullen we in een maatschappij
moeten leven waarbij we altijd 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.
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.
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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
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.
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Van de penningmeester
Beste mensen,
Een jaar geleden hebben we fiat ontvangen om de bouwactiviteiten op te starten en kwam achteraf
het vervelende virus eigenlijk heel goed uit wat betreft de start van de bouw.
We konden hierdoor in de maanden augustus en september op een verantwoorde manier gebruik
maken van onze vernieuwde locatie.
En nu een jaar later moeten we het nieuwe jaar gaan opstarten met een behoorlijk probleem, want te
starten met een volledige sluiting en geen inkomsten is uitermate lastig te noemen. Vorig jaar hadden
we in het 1e kwartaal behoorlijk goede resultaten geboekt en dit gaf ons voor de andere kwartalen
een grote voorsprong.
Er waren nog wat andere goede maanden en konden we met compensaties van diverse organisaties,
een bijdrage van de overheid en een mooie verloting het jaar 2020 afsluiten met een klein negatief
resultaat.
Steun in de rug was de spontane giftenstroom van de leden wat toch een bedrag van bijna €
1.000,00 heeft opgebracht. Waarvoor onze hartelijke dank. Super!
De begroting van het nieuw kalenderjaar komt voorlopig uit op een behoorlijk hoog negatief resultaat.
Hierbij hebben een kantine omzet van maar 7 maanden meegenomen.
Minder maanden open geeft dus een hoger negatief resultaat, maar dan moeten de inkomsten wel
binnen binnenkomen uit o.a. contributies en sponsoropbrengsten.
We zullen voor de komende tijd de vinger aan de pols houden en waar mogelijk steunbijdragen of
compensaties aanvragen.
Volgende week ontvangen jullie de contributie nota’s in de bus en hopen we dat jullie deze snel gaan
betalen zodat wij dan aan we onze verplichtingen kunnen blijven voldoen. Het blijven voor nu zeker
op financieel gebied spannende tijden.
Als financieel gezonde vereniging komen wij deze crisis met elkaar zeker goed door. We hopen allen
op betere tijden en dat we in de toekomst weer op een normale manier met onze hobby bezig kunnen
zijn zonder de nodige beperkingen.
Nico Kaman
Uw penningmeester Nico Kaman
Nieuwe bordsponsor
Wij mochten Floors For You verwelkomen als nieuwe bordsponsor.
In deze moeilijke tijden is dit natuurlijk fantastisch.
Het reclamebord heeft inmiddels een mooie plek gekregen.
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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 ’sGravenzande. 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.
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Gedicht
Welke weg gaan wij samen tegemoet,
wordt de wereld een chaos door zinloos
geweld?
Respect, waarden verdwijnen zomaar in
het niets.
We worden bang van elkaar, dit kan en
mag toch niet gebeuren.
Het is toch niet zo dat de zon en het licht
zomaar verdwijnen.
In deze moeilijke, onzekere tijden,
dat kan toch niet.
Alles heeft zijn tijd en komt tot een oplossing, zeggen ze heel vaak.
Met geweld behaal je geen prijs, dan betaalt iedereen dubbel zoveel tol.
Ga voor het leven, geef het virus geen kans, kom naar buiten in vrede,
zoek het pad van rust ook al gaat het nu even mis.
Reik elkaar je hart met woorden van moed, dan kunnen wij allen veilig proberen verder te gaan.
Inzet wordt beloond en bekroond met de instap naar een normaal leven.
Samen op weg, want zoals het nu gaat gaan we steeds meer naar af en komen we in
een dieper dal.
Tekst Dick Voogd

Februari 2021

Pagina 6 van 6

