
Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 27 februari 2019 

 

Aanwezig: Kees Boer, Lucia Brouwers, Michel Cournil, Theo Gijtenbeek, Cees de 

Heij, Gerrie de Heij, Anja van den Hoek, Bart Julsing, Ineke Kessenich, 

Daan Koolbergen, Gerard Koreman, Corrie Lacourt, Henk Lacourt, Jan 

van Lienden, Hannie van Lienden, Rob Luiten, Alex Meerkerk, Joke van 

Nieuwamerongen, Hub Schraven, Peter Sloothaak, Hans van der Spek, 

Sonja van der Spek, Ad Stenssen, Willeke Stenssen, Carel Textor, 

Serdo Verbanac, Klaas Vonk, Gerie Vonk, Erik Vorstenbosch, Peter van 

Waaij, Tineke Walvis, Frans Walvis, Bert van der Weerd, Arna van de 

Weteringh, Jacques v.d. Wijngaarden, Leny v.d. Wijngaarden, Jan 

Zorge 

 Afwezig met kennisgeving:   28 leden 

 Afwezig zonder kennisgeving:  52 leden 

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij zit 
hier vanavond met een dubbel gevoel en ziet deze laatste ledenvergadering 
niet als een opluchting, maar er moet na 16 jaar wel een opvolger komen. Na 
de pauze zal de eventueel gekozen opvolger spreken. 

 
2. Vaststellen van de agenda 
 De agenda is aangepast en te zien bij de PowerPointpresentatie. 
 
3. Mededelingen 
 Er zijn 28 afmeldingen binnengekomen. 
 

Een brief van de heer Carel Textor over het aanpassen van het Huishoudelijk 
Reglement komt bij punt 8 aan de orde. 
 

4. Notulen van de Algemene najaarsvergadering d.d. 7 november 2018 
 Inhoudelijk en naar aanleiding van: geen vragen/opmerkingen. 
 Het verslag wordt vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag secretaris 

Er wordt even stil gestaan bij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden 
t.w. Therése Haring, Kas van Leeuwen en Gert Nikkels. 

 
 Ook naar aanleiding van dit verslag zijn er geen vragen of opmerkingen. 
 Het verslag wordt vastgesteld. 
 
6.1 Jaarverslag penningmeester 

Cees de Heij zegt, dat het afgelopen jaar anders is gegaan dan voorgaande 
jaren. Dit jaar staan we flink in de min. Hier zijn maatregelen op genomen. De 
contributie is € 10,00 per jaar omhooggegaan en de consumptieprijzen zijn per 



muntje verhoogd van € 0,80 naar € 1,00. Door deze verhogingen merkt hij nu al 
een positiever resultaat op de ING-rekening. 
Er is een tekort ontstaan van € 3.779,00. Dit komt door het weggaan van 
diverse leden vorig jaar. Ook het warme weer van afgelopen zomer heeft een 
rol gespeeld. Er werden door de leden flesjes water meegenomen en mensen 
gingen eerder naar huis, omdat het te warm was om in de zon te blijven zitten. 
Dit heeft geresulteerd in minder inkomsten van de kantine voor een bedrag van 
 € 1.866,00. 
Ook verzekeringen zijn duurder geworden. De kosten voor de accommodatie 
zijn overschreden met € 600,00, maar hetgeen er moest gebeuren was 
noodzakelijk. 
In 2019 worden de gemeentelijke heffingen in gedeelten betaald.  
Voor dit jaar hopen wij weer een positief resultaat neer te kunnen zetten. Wij 
gaan strakker met de uitgaven om.  
Onderhoud van het gebouw is een steeds terugkerend aspect. Gerard Koreman 
heeft een begroting gemaakt en in het bestuur zullen we bekijken wat dit jaar 
echt noodzakelijk is. 

 
6.2 Verslag kascommissie 2018 

Op 6 februari 2019 heeft een controle plaats gevonden van de jaarcijfers over 
de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018. Daarbij zijn door de 
kascontrole commissie geen onregelmatigheden aangetroffen en heeft zij de 
thans gepresenteerde cijfers goedgekeurd. Voorgesteld wordt om het bestuur, 
en in het bijzonder de penningmeester, décharge te verlenen voor de financiële 
afwikkeling over het jaar 2018. De penningmeester Cees de Heij en de 
beheerder van de kantinekas Hub Schraven worden bedankt voor de wijze 
waarop zij ook dit jaar weer de boekhouding en het beheer hebben uitgevoerd. 

 
6.3 Vaststelling financieel verslag 2018 
  Het financieel verslag wordt vastgesteld.  
 
6.4 Décharge bestuur 

Het bestuur wordt décharge verleend.  
 
7. Benoeming kascommissie 2019 

Voor de kascommissie 2019 stellen Erik Vorstenbosch en Peter Sloothaak zich 
beschikbaar. Joke van Nieuwamerongen meldt zich aan als reserve. 

 
8. Aanpassing Huishoudelijk Reglement 

Peter van Waaij geeft uitleg over de aanpassingen in het huishoudelijk 
reglement. 
In art. 2, punt 1 is de oude tekst: 
De kleur van de vereniging is blauw. 
De clubkleding wordt in overleg met de algemene ledenvergadering door het 
bestuur vastgesteld. Clubkleding is altijd voorzien van het clubvignet in 
opgedrukte vorm dan wel als geborduurde badge. 
 
Voorgesteld wordt artikel 2, punt 1 aan te passen als volgt: 
De kleur van de vereniging is blauw. 
De overige tekst komt te vervallen.  



 
In art. 2, punt 2 is de oude tekst: 
Het clubvignet of logo bestaat uit de achtpuntige ster van de gemeente Alphen 
aan den Rijn met in het midden een jeu de boules bal welke door een hand 
onderhands wordt omvat. Rond de punten van de ster staat de tekst Älphense 
club de pétanque Les Pointeurs”. De rechterhelft van iedere sterpunt is getint. 
 
Voorstel nieuwe tekst art. 2, punt 2: 
Clubkleding wordt in overleg met de algemene ledenvergadering door het 
bestuur vastgesteld. 
 
Van Carel Textor is er een brief binnengekomen met het voorstel de 
aanpassing in te trekken omdat wij zonder vignet door zouden gaan. Peter zegt 
dat, gezien de grafische ontwikkeling je er meer mee kunt doen. Wij zijn een 
van de weinige clubs die de sterren nog gebruiken.  
In de vorige vergadering hebben wij vastgesteld dat, als wij de clubkleding 
willen veranderen, het Huishoudelijk Reglement ons in de weg zit. 
Als het niet in het Huishoudelijk Reglement staat, kun je meer mogelijkheden 
gebruiken. 
Gevraagd wordt of iemand dit in stemming wil brengen. Dit is niet het geval. Het 
mag aangepast worden zoals het nu op papier staat. 
 
In art. 3 punt 1 is de oude tekst: 
Natuurlijke personen die lid willen worden van Les Pointeurs melden zich 
daartoe schriftelijk aan bij het bestuur onder opgave van naam, roepnaam en 
voorletters, eventueel telefoonnummer, geboorteplaats, geboortedatum en 
nationaliteit, met gebruikmaking van het door de vereniging beschikbaar 
gestelde aanmeldingsformulier. 
 
Voorstel nieuwe tekst art. 3, punt 1: 
De eerste regel wordt aangevuld met: personen die lid of donateur willen 
worden; in de derde regel na het telefoonnummer: eventueel e-mailadres. Het 
woord nationaliteit wordt eruit gehaald. 
 
Hub Schraven vraagt waarom er op het inschrijfformulier een geboorteplaats 
gevraagd wordt. Peter antwoordt hierop, dat dit een vereiste kan zijn van de 
NJBB. 
 
Peter Sloothaak merkt op, dat er op dit moment aan donateurs geen 
geboorteplaats gevraagd wordt. Peter zegt dat dit niet hoeft, want zij hoeven 
niet opgegeven te worden aan de NJBB. 
 
In art. 3, punt 2 is de oude tekst: 
Het bestuur kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, een 
ledenstop instellen. 
 
Voorstel nieuwe tekst art. 3, punt 2: 
Door het aangaan van het lidmaatschap of donateurschap geeft een (aspirant) 
lid of donateur toestemming tot verwerking van de in lid 1 genoemde 
persoonsgegevens, conform de aan deze verwerking gestelde voorwaarden als 



gemeld in de privacyverklaring (privacy policy) van de vereniging, gepubliceerd 
op de website van de vereniging. 
 
Toestemming tot verwerking van persoonsgegevens is altijd herroepbaar. Dit 
geldt uitsluitend die persoonsgegevens welke het voortzetten van een 
lidmaatschap of donateurschap van de vereniging niet verhinderen. 
 
Het bestuur kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, een 
ledenstop instellen. 
 
In art. 4, punt 1 is de oude tekst: 
Leden worden door het bestuur schriftelijk aangemeld bij de bond. 
 
Voorstel nieuwe tekst art. 4, punt 1: 
Leden worden door het bestuur schriftelijk aangemeld bij de Nederlandse Jeu 
de Boulesbond (NJBB). 
 
In art. 4, punt 2 is de oude tekst: 
Leden ontvangen via de vereniging, na betaling van de verschuldigde 
contributie, een licentiekaart die het jaar vermeldt waarop zij betrekking heeft. 
 
Voorstel nieuwe tekst art. 4, punt 2 en 3: 
Door het aangaan van het lidmaatschap geeft een (aspirant) lid toestemming tot 
verwerking van persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor de in lid 1 
genoemde aanmelding, conform de aan deze verwerking gestelde voorwaarden 
als gemeld in de privacyverklaring (privacy policy) van de vereniging, 
gepubliceerd op de website van de vereniging. 
 
Leden ontvangen via de vereniging, na betaling van de verschuldigde 
contributie, een licentiekaart die het jaar vermeldt waarop zij betrekking heeft. 
  
Het e-mailadres van de leden wordt niet meer met iemand gedeeld. Dit heeft 
met persoonsgegevens te maken. 
Een licentienummer valt niet onder de persoonsgegevens van een lid.  
 
De notitie “Verwerking van persoonsgegevens bij ACP Les Pointeurs” kan bij 
Lucia Brouwers schriftelijk aangevraagd worden. 
 
Met algemene stemmen wordt akkoord gegaan met de voorstellen tot 
aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. 

 
9. Bestuursverkiezing 

Er zijn een aantal bestuursleden die gaan stoppen/wisselen.  
Cees de Heij heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter van het bestuur.  
Als algemeen bestuurslid wordt voorgesteld de heer Frans Walvis. Er zijn geen 
tegenkandidaten gemeld, dus wordt het voorstel bij acclamatie aangenomen. 
De heer Walvis wordt gefeliciteerd en van harte welkom geheten als 
penningmeester van Les Pointeurs. 
 



Cees de Heij wordt bedankt voor zijn werk als penningmeester. Wij 
verwelkomen hem als voorzitter van het bestuur en wensen hem heel veel 
succes in de toekomst.  
 
Doordat Frans Walvis zich kandidaat heeft gesteld als bestuurslid, heeft de 
familie gedacht dat er aan het bestuur geen twee mensen uit één gezin moeten 
deelnemen. Tineke blijft haar werk als wedstrijdleider doen. Als opvolger van 
Tineke komt Henk Lacourt in het bestuur. Met algemene stemmen wordt dit bij 
acclamatie aangenomen. 
Peter van Waaij bedankt Tineke dat zij een hele duidelijke rol als wedstrijdleider 
heeft vervuld. Zij blijft in die functie haar werk doen en dit geldt ook voor haar 
werkzaamheden in de redactie van Pointeursnieuws.  
 
Vanaf 1995 is Kees Boer bestuurslid geweest. Helaas heeft hij moeten 
besluiten om gezondheidsredenen hiermee te stoppen.   
Peter van Waaij wil Kees namens het bestuur, maar ook namens de hele 
vereniging bedanken voor zijn inzet de afgelopen 24 jaar. Peter wil graag dat u 
Kees heel dichtbij in uw hart draagt.  
Kees wil het nieuwe bestuur dat gaat komen adviseren om alle posten van het 
dagelijks bestuur dubbel te bezetten. Hij vraagt de leden het bestuur hierin te 
steunen. 
 
Peter van Waaij zegt de afgelopen 16 jaar met heel veel plezier zijn werk als 
voorzitter te hebben gedaan. Een jaar of 6 geleden heeft hij al gevraagd om op 
zoek te gaan naar een voorzitter, maar dat is niet gelukt.  
Met trots stelt hij, namens het bestuur, Cees de Heij voor als zijn opvolger.  
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, dus ook deze voordracht wordt bij 
acclamatie aangenomen. 
 
Cees vertelt, dat hij circa vijf jaar geleden penningmeester is geworden. Hij wist 
er weinig vanaf, maar gelukkig was er een voorzitter die hem erbij kon helpen.  
De boekhouding werd tot dan toe nog steeds op papier gedaan. Er moest dus 
gedigitaliseerd worden. Peter heeft Cees daar elk jaar mee geholpen om hem 
wegwijs te maken in het systeem boekhouden voor de vereniging. 
 
Kees Boer spreekt Peter van Waaij toe. 
In 2001 meldden 2 mensen zich aan bij de vereniging t.w. Peter en Ernie van 
Waaij. Ernie kwam in het bestuur en een jaar later werd Peter voorzitter. 
Peter bekeek de dingen op een andere manier omdat hij zakenman was. Hij 
hielp ons altijd de goede kant op. Had verstand van verschillende zaken.  
Toen onverwachts de penningmeester overleed bleek hij ook verstand van 
boekhouden te hebben en eveneens van de horeca. Daar had hij vroeger in 
gewerkt. Ook zorgde hij voor een nieuwe kledinglijn. Daar hebben wij vele jaren 
gebruik van gemaakt. 
Peter werd ook afdelingsvoorzitter van de afdeling 09, hetgeen veel voordelen 
had. Hij wist vaak uit de eerste hand wat er ging komen en wat nog geen haast 
had. Als een van de eersten was hij op de hoogte van de nieuwe 
wedstrijdorganisatie van de NJBB. Allemaal voordelen door zijn kennis. 
Wij hebben een voorzitter uit duizenden gehad.  



Na 6 jaar voorzitterschap bleek er geen vervanger te zijn en Peter bleef. Nu, na 
ruim 16 jaar neemt hij afscheid en zal opgevolgd worden door de heer Cees de 
Heij. Kees Boer bedankt Peter voor de fijne samenwerking in het bestuur. 
Als vereniging zijn we hem veel dank verschuldigd en hij stelt daarom voor om 
Peter van Waaij erelid te maken van Les Pointeurs. 
 
Hierna krijgen zowel Peter van Waaij als Kees Boer een diner bon uitgereikt als 
blijk van waardering voor het vele werk dat zij voor de vereniging hebben 
gedaan.  

 
10.1 Verder in 2019 

Cees de Heij vertelt dat hij er lang over nagedacht heeft om voorzitter te 
worden, maar heeft zich voorgenomen om het te gaan doen. 
Hij heeft alle vertrouwen in Frans Walvis als penningmeester. 
 
Cees zegt een voorzitter te willen zijn die probeert bruggen te bouwen. 
Iedereen die problemen heeft mag bij hem aankloppen.  
 
Cees wordt succes gewenst met zijn voorzitterschap.  

 
10.2 Voorstel nieuwe clubkleding 

Tineke heeft samen met Anja de nieuwe clubkleding uitgekozen. Zij zijn bij 3 
bedrijven geweest en hebben uiteindelijk gekozen voor Kameleon. 
Een shirt kost excl. BTW € 9,85; een regenjack € 9,85 en een fleecevest 
€ 19,25. Men hoeft niet alles tegelijk te kopen. De leden worden binnenkort van 
harte uitgenodigd bij een passessie. Voor € 2,50 kun je ook je naam op het 
kledingstuk laten zetten.  
 
De aanwezigen geven aan dat ons logo ook op het regenjack moet komen te 
staan. Tineke zal informeren of dit mogelijk is. 
 
Gevraagd wordt of er een vrouwenlijn en een mannenlijn gebruikt wordt bij de 
nieuwe clubkleding. Hierop wordt geantwoord dat het niet raadzaam is. Een 
vrouwenlijn is vaak getailleerd. Ook Peter van Waaij raadt dit af. 
 

10.3 Wedstrijdzaken: 
Tineke zegt dat al duidelijk is aangegeven waarom Henk Lacourt in het bestuur 
komt. Het is de bedoeling dat zij samen het wedstrijdsecretariaat gaan doen. 
Door een goed overleg samen worden de punten opgesteld die Henk 
meeneemt om te bespreken in de bestuursvergadering. Henk zegt blij te zijn 
met de samenwerking met Tineke.  
 
Cees de Heij noemt een paar punten die komend jaar in het bestuur aan de 
orde komen.  

- Wij gaan op zoek naar een energie coördinator. Iemand die voorschriften en 
wetten in de gaten houdt en kijkt welke mogelijkheden er zijn voor lagere 
energie kosten. Dit mag gewoon een van de leden zijn. Als die persoon nieuws 
kan melden, kan hij/zij dit komen melden in de vergadering.  



- Er zullen posters worden gemaakt voor ledenwerving. Tevens zijn we weer 
uitgenodigd om met een kraampje op de Ridderhof te staan. Als iemand goede 
ideeën heeft om leden te werven dan horen wij die graag.  

- Dit jaar bestaan wij 35 jaar. Hier komt in de loop van het jaar meer informatie 
over. 

- Elk jaar wordt er op de club een schoonmaak dag gehouden. Dit jaar houden 
we die op vrijdag 3 mei. Voor een lunch wordt gezorgd. Deze datum komt ook 
in het clubblad te staan. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Hans van der Spek. 
 
Hub heeft aangegeven dat hij zijn werkzaamheden inzake het maken van het 
clubblad aan het eind van het jaar wil beëindigen. Er is behoefte aan iemand 
die in staat is het clubblad te maken. Hannie van Lienden zegt dit van hem over 
te willen nemen. 
 
Bart Julsing heeft facebook bekeken en daar staan nog berichten uit 2016 op. 
Hierop wordt geantwoord, dat we de beschikking hebben over 2 facebook 
pagina’s. Er is ook een NPC-pagina. Erik houdt de website bij en doet vooral 
het technische gedeelte. 
 
Het bestuur heeft besloten dat standaard het Pointeursnieuws per mail 
verspreid wordt. Leden die toch liever de papieren versie hebben kunnen dit 
aangeven. 
 
Frans Walvis loopt hier nu bijna 2 jaar rond en wil graag de vereniging op 
financieel gebied wat verder helpen. Er zullen ongetwijfeld dingen anders gaan 
als bij het oude bestuur. Hij heeft ook zijn gedachten over wat wij als een soort 
buffer moeten hebben. 
Hij zal ervoor zorgen dat het grootboek plus de balans in orde zijn. 
Ook nodigt Frans Hub Schraven uit om aanwezig te zijn met zijn kantine 
administratie. Frans bedankt Tineke dat zij plaats heeft gemaakt voor hem in 
het bestuur. 
 
Henk heeft een lijst opgehangen met NPC-data voor volgend jaar. Hij vraagt 
belangstellenden de data in hun agenda te noteren. 

 
11. Rondvraag 

Carel Textor heeft een bordje gemaakt met het oude clublogo. Hier wordt een 
mooi plekje voor gevonden.  
 
Peter zegt, een aantal van jullie zal vanavond iemand gemist hebben. Ernie 
was van plan om mee te komen, maar zij heeft geen stem. Zij heeft daarom 
besloten om thuis te blijven en groet jullie van harte. 
 
Jacques vraagt of bij de volgende vergadering een microfoon gebruikt kan 
worden. 
 
Om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 



De voorzitter      De secretaris 
 
 
 
 
  

  
 
  
 

 

 


