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Nieuwsbrief
Van de voorzitter
Beste boules vrienden,
In elke samenleving, zowel de mensenwereld, maar ook in de
dierenwereld moeten er wetten en regels zijn waaraan verwacht
wordt dat die na geleefd worden.
Ook op onze vereniging zijn er regels, waaraan wij ons allen moeten
houden.
Soms krijg ik de indruk dat sommigen van ons vinden dat we
soepeler hiermee om moeten gaan en wat meer moeten toegeven op
de regels.
Het bestuur is het hier niet mee eens.

Jeu de Boules Vereniging
‘s-Gravenboules
Van
Leeuwenhoekstraat 40
2693 BG ‘s-Gravenzande
Telefoon: 0174-421622
In dit nummer:
Van de voorzitter
Bestuursmedelingen
Van de penningmeester

Enkele voorbeelden:
Al uit een grijs verleden weten we dat vanaf 1 oktober tot 31 maart de
fietsen binnen het hek geplaatst mogen worden en wel, gezien vanuit
de kantine tegen het achterhek en links van het speelveld, maar niet
rechts of op het terras. We zijn verplicht rechts en terras vrij te
houden voor eventuele hulpdiensten.

Onderhoud gebouwen
Tank & Schenk actie
Van de wedstrijdleiding
Toernooien

Dan nog een voorbeeld:
Tijdens wedstrijden voor de WSC en WCK mag er officieel geen
publiek in de hal. Wanneer de spelers er geen bezwaar tegen hebben
dat er publiek op de banken zit is dit bij uitzondering toegestaan.
Wel dient u zich als publiek te houden aan enkele regels, zoals:
niet heen en weer lopen als een speler zich concentreert om te gaan
gooien, niet hard met elkaar praten, ook niet met het spel of spelers
bemoeien.
Wanneer bovengenoemde voorbeelden niet in acht worden
genomen, kan dat veel irritatie van onze spelers en ook van onze
gasten tot gevolg hebben.

Activiteitencommissie

Wetenswaardigheden:

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

Afgelopen tijd hebben we enkele nieuwe leden mogen begroeten,
mensen van harte welkom.
Denk ook aan onze zieken zij vinden het fijn om medeleven te voelen
vanuit de club.
Het is nog niet zover, maar nu alvast prettige feestdagen toegewenst
aan het eind van 2019.
Uw voorzitter,
J. ‘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.
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
Op 2 april jl hebben een aantal leden de herhalingscursus voor de AED gedaan. 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.
Vaststelling contributiestructuur
Tijdens de najaarsvergadering van de bondsraad op 25 november 2018 is de nieuwe licentie– en
contributiestructuur aangenomen. Nu is ook de bondsbijdrage voor het jaar 2020 definitief vastgesteld.
De afdracht voor verenigingen is vastgesteld op €22,50 per lid (senioren).
Een uitleg over de nieuwe licentie- en contributiestructuur is te vinden in een filmpje dat hiervoor is
gemaakt.
Dit filmpje kan gedeeld worden binnen de vereniging en staat op de website van de NJBB >
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Van de penningmeester
Beste mensen,
Als ik de bijdrage aan de nieuwsbrief van de afgelopen kwartalen terug ga kijken zie ik elke keer weer
toch hetzelfde verhaal voorbijkomen over investeringen aanpassingen, onderhoud Dit alles met
betrekking tot ons verenigingsgebouw.
Hierbij moet ik dan ook denken aan de term m.v.o. (Maatschappelijk verantwoord ondernemen), dit
wordt dan door ons vertaald naar maatschappelijk verantwoord ” besturen”.
Rekening houden met mens, milieu en maatschappij.
Hierbij staat de veiligheid van de leden voor ons als bestuur als één van de belangrijkste taken.
Er zijn allerlei hulpmiddelen t.w.: richtlijnen/scans/risico-checkers e.d.
Maar toch hebben wij daarnaast ook nu weer bezoek gehad van de brandweer en de verzekering met
z.g. veiligheidskeuringen.
Natuurlijk wordt er altijd iets gevonden in de vorm wat moet worden aangepast i.v.m. ouderdom of
andere nieuwe normen.
Dit betekent voor onze vereniging natuurlijk weer extra uitgaven voor deze aanpassingen … maar
veiligheid staat voor alles!!!
Overigens hebben we in beide gevallen complimenten ontvangen voor de nette wijze waarop wij onze
zaakjes op orde hebben.
Met de herfst en wintertijd gaan we nu op voor de twee laatste toernooien van dit jaar.
Hierbij denken we aan het Kerst en Oudejaarstoernooi.
Kerst met een traditionele lunch en een kleine aanpassing vanuit uw activiteitencommissie.
Het Oudejaarstoernooi is denk ik wel een prachtig afsluitstuk van het jaar voor de vereniging. Met
heerlijke oliebollen hoop ik op een goede verloting/tombola. Om ook een mooie financiële opbrengst af
te sluiten voor onze verenigingskas ### neemt u wel allen uw portemonnee mee ### (pinnen mag
ook!)
Beste mensen , geniet van de komende feestdagen, een mooie afsluiting en
een prachtige start van het komende jaar toegewenst.
Nico Kaman,
Het bestuur is op jaarbasis een 10-tal keren bijeen voor het reilen en zeilen binnen onze club. Eén van
de laatste vergaderingen heeft het bestuur het nuttige met het aangename verenigd. Dit alles ook nog
een keer op eigen kosten.
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Rabo ClubSupport
We hebben toch weer een mooi bedrag van Rabo Clubsupoport.
Dankzij de leden die konden stemmen en dit ook voor ons hebben gedaan mogen wij een bedrag
ontvangen van € 810,28. Hartelijk dank hiervoor.

ONDERHOUD GEBOUWEN.
Zoals elk bouwwerk heeft ook onze boulesaccomodatie onderhoud nodig. Dat betreft dit jaar met name
het buitenschilderwerk aan deuren en ramen. Deze werkzaamheden staan gepland voor mei/juni 2019.
Daarnaast zijn er ook nog wat kleinere schilderwerken en om die reden hangt er aan het magneetbord
in de hal een intekenlijst voor leden, die op vrijwillige basis medewerking willen verlenen aan deze
werkzaamheden. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met Evert Vreugdenhil tel. 06-55524868.
Wij hopen op een positief respons, want onroerend goed is een kostbaar bezit om zuinig op te zijn!
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.
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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.
Van de wedstrijdleiding
Westlandse Clubkampioenschappen
De Westlandse Clubkampioenschappen zijn op 16 september jl. van start gegaan. Na de 1e verloren
wedstrijd thuis tegen Verburch, werd de 2e wedstrijd tegen De Boullier gewonnen. De 3e wedstrijd uit
tegen Westlandia eindigde in een gelijkspel en de wedstrijd uit tegen SMV Velo werd weer gewonnen
waardoor ’s-Gravenboules nu 5 punten heeft en 4e staat in het klassement.
Winter Senioren competitie
Op 23 oktober is de Winter Senioren competitie van start gegaan. Het 1e team moest uit tegen DGW
uit Den Haag en verloor deze wedstrijd met 7-2. Team 2 moest naar Zoetermeer en wist daar met 5-4
te winnen. Een mooi resultaat waardoor team 2 nu boven team 1 op de ranglijst staat.
TEAMWORK,
Geen enkele vereniging of club kan goed functioneren zonder gemotiveerde teams. Het kan nog zo’n
goede voorzitter of directie zijn, maar als individuen krijg je een club of team niet tot goede prestaties
als er geen eenheid en goede samenwerking is.
Een voetbalclub kan nog zulke mooie goed onderhouden kleedkamers en/of kantine hebben zij maken
de club niet tot kampioen. Bij elke club is de samenhang, het goed functioneren van teams en
individuen van groot belang.
Ook voor onze club is dat van toepassing. Onze schoonmaakploeg b.v., levert steeds weer met
toewijding en trouw een prima prestatie. Het evenementen team is op weg om door ervaring en
creativiteit, het steeds beter en goed te doen. Wat te denken van de leden die helpen met onderhoud
en verzorging van het gebouw binnen en buiten. Soms in teamverband, soms als individu. Wat te
denken van al die mensen die elke speeldag middag of avond de bardienst verzorgen.
Boven al deze vrijwilligers en teams is er het bestuur, elk met zijn eigen taak. Geld en goederen
moeten ze beheren, maar ook als een paraplu fungeren, teams en personen stimuleren en koesteren,
voorwaar geen sinecure.
Het zijn niet alleen de teams die onderling goed met elkaar moeten samenwerken, elk lid van onze
club draagt een stukje medeverantwoording voor het reilen en zeilen van de club. Positief (en met
respect) met elkaar omgaan, dat is waar een club of vereniging goed kan gedijen.
WAT NOG MEER,
Na het bovengenoemde is er natuurlijk ook nog wat meer te vermelden. Op 14 december onze
welbekende kerstboules. Als team proberen we er weer van alles aan te doen om het tot een sfeervol
gebeuren te maken en iedereen een beetje te verwennen. Dit keer zonder het uitwisselen van
meegebrachte kadootjes. Wel zal er naar alle waarschijnlijkheid een andere eigenaar voor de poedel
opdraven.
Dan volgt er op zaterdag 28 december het bekende oliebollen toernooi. Een druk evenement waarop
jullie je weer met een niet lid kunnen inschrijven. Met deze activiteit sluiten we het jaar af.
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Dan volgt weer een nieuw jaar met op 4 januari als start de clubkampioenschappen, daarop
aansluitend de Nieuwjaarsreceptie waar wij gezamenlijk een dronk gaan uitbrengen op elkaar en het
nieuwe jaar. Partners zijn van harte welkom.
Tot slot wens ik jullie allemaal namens ons evenementen team goede en sfeervolle weken toe en dank
ik jullie allemaal voor de meestal positieve waarderingen die we mochten ontvangen.
Van de teamleider Jaap

Op de pier in Hoek van Holland
Voor jou kwam ik boven de golven uit.
Jou als natuurliefhebber
is dat van harte gegund.
Ik heb een hele tocht moeten maken,
om jou in het vizier te krijgen.
De golven waren bijzonder
hoog maar ik heb het voor je over gehad.
In vrijheid mag ik leven in de zee en ik weet
dat je mij dat ook gunt.
De afgelopen dagen hebben we elkaar al eerder gezien,
dat is prachtig.
Als mens en dier moeten we
respect hebben voor elkaar, natuurlijk hoop ik dat we
elkaar nog eens zullen ontmoeten.
Veel liefs van de zeehond
Tekst en foto Dick Voogd
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