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Nieuwsbrief
Van de voorzitter

Beste jeu de boules vrienden,
Alweer de laatste nieuwsbrief van 2021.
Een jaar, waarin we als bestuur veel hebben moeten
improviseren.
De regels van de overheid waren van dien aard dat vooral in het
eerste half jaar het niet mogelijk was ons spelletje te spelen.
Maar ook nu is het gevaar van ingrijpende maatregelen nog
aanwezig.
Ondanks alles hebben we vanaf begin juni weer veel buiten
kunnen spelen, denk maar eens terug aan het fantastische Franse
toernooi .
Helaas dreigen nu op dit moment weer zware maatregelen om het
virus te bestrijden.
Nieuw voor onze vereniging is de samenwerking met Vitis en de
gemeente. Deze samenwerking bestaat uit, dat wij één dagdeel
per maand beschikbaar stellen voor een groep jongeren van 17 –
30 jaar, en een dagdeel voor 55 plussers, bij deze laatste groep
verzorgen wij ook een lunch. Twee maal zijn we nu bij elkaar
geweest, de jongerengroep is niet groot, de 55 plus groep bestaat
uit meer dan 20 personen. Onder leiding van enkele vrijwilligers
van onze club worden de gasten enthousiast gemaakt voor ons
spel. De gemeente subsidieert dit zes maal, een half jaar dus.
Ook de competities zijn weer gestart. Zowel in de WCK als WSC
gaat het prima met onze teams, meer hierover in het verslag van
onze wedstrijdleider.
Er komen weer enkele toernooien aan waarmee onze
evenementencommissie druk doende is. Schrijf zoveel mogelijk
in, hoe meer spelers hoe gezelliger. Hopelijk verstoort het corona
virus de organisatie niet.
Namens het bestuur wens ik jullie allen gezellige dagen toe, maar
denk ook aan je medemens.
Een goed 2022 gewenst!
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Bestuursmedelingen
Coronavirus
Gelukkig lijkt het einde van de coronapandemie in zicht. Vanaf 1 juli jl. zijn we dan ook weer gestart
met de clubkampioenschappen en gaan er ook weer competities van start. In september beginnen de
Westlandse Clubkampioenschappen weer en ook de Winter Senioren competitie gaat vanaf 20
oktober weer van start. In beide competities deed ’s-Gravenboules altijd mee voor de hoofdprijzen.
Wanneer u hieraan mee wilt doen, meld je dan bij Theo Bunnik. Voor de Winter Seniorencompetitie is
een W-licentie nodig.
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
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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Wat een mooie actie weer die een mooi bedrag opleverde van € 1102,29 voor ’s-Gravenboules.
Namens Rabobank kwam de heer van den Berg de cheque overhandigen op dinsdag 9 november jl.
Iedereen bedankt die hebben gestemd op onze mooie club.

Van de penningmeester
Beste mensen ,
De mogelijkheid tot pinnen wordt door jullie steeds meer gebruikt. Maar waar mensen werken
komen ook wel eens foutjes voor. Tijdens het afrekenen worden er wel eens verkeerde bedragen
ingegeven zodat men bij voorbeeld maar 0,01 cent betaalt voor de koffie of 0,05 voor de hapjes.
Een verzoek om dat thuis graag te controleren en de week erop even aan te geven, zodat we het
verschil alsnog kunnen verrekenen. We rekenen op uw steun ….. alle kleine beetjes helpen !
Na een aparte zomer is nu de tijd aangebroken voor de nodige interne toernooien ( waarschijnlijk op
aangepaste wijze uitgevoerd ) Hierbij denken we aan het prachtige Kersttoernooi en het
Oudejaarstoernooi.
Kerst met weer een prachtige lunch verzorgd door onze activiteitencommissie. Nu maar hopen dat
we deze toernooien kunnen afwerken.
Oudejaarstoernooi is ook een mooi gegeven om het jaar met de oliebollen e.d. af te sluiten. Als
penningmeester hoop ik ook op een geslaagde,goed verkochte verloting/tombola, wat altijd een
mooie financiële afsluiting geeft en goed is voor onze verenigingskas.
~~~ neem uw wel uw portemonnees of pinpas mee ~~~~
Ik hoop dat we elkaar decembermaand kunnen blijven zien. Dat is voor zowel de sociale contacten
als onze verenigingskas een mooi iets,
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Op voorhand ga ik u wel aangeven dat er in het nieuwe jaar wat wijzigingen met betrekking tot de
kantineprijzen gaan plaatsvinden.
Iedereen heeft wel geconstateerd tijdens uw supermarkt aankopen e.d. dat de prijzen de afgelopen
maanden hier en daar al zijn gestegen. U hoort hierover later van ons.
Beste allemaal, geniet van de fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar toegewenst.
Uw penningmeester Nico Kaman

Penningmeester en voorzitter activiteitencommissie

Wat zouden zij te bespreken hebben?

Van de wedstrijdleiding
Na een abrupt einde van de competities WSC en WCK zo'n 1,5 jaar geleden zijn we dit
jaar weer met veel goede moed begonnen. Maar na een goede start moeten we helaas na enkele
rondes te hebben gespeeld de competities weer onderbreken ivm. covid19.
Het is even afwachten wat de verschillende wedstrijdcommissies gaan besluiten.
Zodra er meer bekend is worden jullie uiteraard hierover geïnformeerd.
Van de wedstrijdleiding
De stand in het Westlandse clubkampioenschap na 5 speelronden is:
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De stand in de Winterseniorencyclus is na dag 2:
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Van de wedstrijdcommissie
Al een aantal jaren probeert ’s-Gravenboules een nieuwe structuur te ontwikkelen voor de
clubkampioenschappen. Vorig najaar waren we bijna zover dat we de leden een voorstel wilden
voorleggen maar door de Coronacrisis werd dit op het laatste moment toch weer uitgesteld.
Ondanks de huidige Coronacrisis willen we in 2022 een nieuwe opzet van de
clubkampioenschappen introduceren. In het voorjaar 2022 willen we de clubkampioenschappen
spelen in de vorm van doubletten.
Het is de bedoeling dat alle leden hieraan kunnen deelnemen.
Hiervoor hebben we de volgende structuur ontwikkeld:
Deelnemers schrijven in als doubletten en spelen alle wedstrijden in die samenstelling.
Wisselen van samenstelling gedurende de wedstrijddagen is niet mogelijk.
Er worden op twee nader te bepalen woensdagmiddagen voorrondes gespeeld van 3 partijen per
middag waarbij alle partijen gespeeld worden volgens een vast schema.
Van de wedstrijden in de voorrondes (totaal 6 partijen) wordt de totaalstand bijgehouden en nadat
de eindstand bekend is, zullen de 4 doubletten met de hoogste eindstand gaan strijden in de finale.
De finalepartijen worden gespeeld op een nader te bepalen zaterdagmiddag waarbij alle finalisten
tegen elkaar spelen (dus 3 partijen). Van deze partijen wordt ook de totaalstand bijgehouden en het
team met de hoogste eindstand (gewonnen partijen en pluspunten) op de finaledag, is de
clubkampioen doubletten 2022.
Het aantal deelnemende doubletten in de voorrondes moet minimaal 16 teams zijn. Het maximale
aantal teams is als gevolg van het aantal beschikbare banen 24 teams.
De inschrijving is voor alle drie de speelmiddagen. Schrijf dus alleen in als het team alle
speelmiddagen beschikbaar is.
Namens de wedstrijdcommissie
Leen Hartog

Van de evenementencommissie
Een nieuwe traditie ?
Tijdens een teamoverleg in september werd het idee geboren iets nieuws aan onze gebruikelijke
activiteiten toe te voegen. Daar rolde het idee uit om een pub quiz te organiseren .Al pratende werd
het team enthousiast en spraken af dit als experiment te gaan doen.
Niet helemaal verwacht maar zoveel positieve geluiden en aanmeldingen verraste ons zeer . 35
deelnemers, sommige leden met partner, deden enthousiast mee, met eerst het spelletje jeu de
boules en daarna de strijd om wie de meeste kennis in huis had .De pub quiz werd in teams van 5
man/vrouw verdeeld en daarna brandde de vrolijke strijd los .
Onder de bekwame leiding van quizmaster Wim Brederode werden via beelden op een scherm ,
muziekgeluiden en gestelde vragen de al of niet goede antwoorden op een formulier ingevuld . ( en
werd er natuurlijk ook wel gespiekt) Tussen de bedrijven door werd er gezellig gepraat , een bakkie
gedaan en natuurlijk drankjes gedronken . Met dank aan de quizmaster die veel tijd en kunde in de
vragen heeft gestoken. Bijzonder waren de vragen over de geschiedenis van “het Westland met
ditjes en datjes” zoals: wat is de langste rivier van het Westland?
Samen gevat , alles was nog niet helemaal perfect , maar het was een heel gezellige middag en
vanuit de deelnemers kregen we leuke en zinvolle opmerkingen om dingen te verbeteren waarmee
we aan de slag kunnen . Gezien zoveel positieve geluiden willen wij er als team zeker mee
doorgaan .
Jaap Stolze.
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