
   

 

 
1 

NIEUWSBRIEF A.C.P. “LES POINTEURS” 

NUMMER 1 – DATUM 2 APRIL 2020 

ALGEMEEN 

Een Nieuwsbrief? 

Ja zeker. We willen de contacten met en tussen de leden onderhouden. 

Onze accommodatie is volledig gesloten voor alle Pointeurs leden. In ieder geval tot 1 juni as.. 

Ons Pointeursnieuws kan helaas niet verschijnen, omdat de drukkerij – de sociale werkplaats in 

Gouda – gesloten is. 

We gaan daarom de komende periode via een Nieuwsbrief contact met jullie onderhouden. We 

denken aan een frequentie van eens per 14 dagen.  

We horen graag – via een korte e-mail; zie pagina 3 - of jullie dit een goede frequentie vinden. 

Andere suggesties zijn ook welkom.  

We houden de optie open om tussendoor een extra Nieuwsbrief uit te laten gaan als wij dat nodig 

vinden. 

BESTUURLIJKE OPMERKINGEN 

Het Bestuur heeft de op 18 maart jl. geplande vergadering niet door laten gaan. We bekijken of en 

wanneer we gaan vergaderen. Het zal wel een telefonische vergadering worden. Even aanpassen 

natuurlijk, maar het zal vast wel lukken. 

WEDSTRIJDZAKEN 

De NPC 2019/2020 is voortijdig beëindigd, zo heeft de NJBB beslist. De laatste twee ronden worden 

niet meer gespeeld. Jammer natuurlijk, maar er zijn belangrijker zaken in de wereld dan de pétanque 

competitie.  

De huidige standen worden – zonder dat er kampioenen zijn  – als eindstanden gezien. De 

consequentie daarvan is dat LP 1 en LP 2 op degradatieplaatsen staan. LP 3 is in de middenmoot 

geëindigd. 

Tegelijkertijd worden er door de Wedstrijdcommissie al weer voorbereidingen getroffen voor NPC 

2020/2021. We zullen weer 3 teams inschrijven. De competitie begint op zaterdag 19 september as.. 

De clubcompetitie doubletten, die op 30 maart zou beginnen, is verplaatst naar het najaar. Er wordt 

nagedacht over de vorm waarin we het zullen gaan spelen. 

Het toernooi op 19 april bij Pointeurs is vervallen. Er komt geen vervangende datum, later in het jaar. 

Er is gewoon geen ruimte in de kalender. 

De ZaMi competitie is ook geschrapt. Er hadden 2 LP teams ingeschreven. De ZaMi toernooidag bij 

Pointeurs op 23 mei gaat ook niet door. 
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We nemen later een beslissing over het al dan niet doorgaan van het Fie Belder toernooi met BBQ. 

Het staat nog in de activiteitenagenda. 

De sportontmoeting is afgelast en dus komen de sporters van de andere verenigingen op 11 juni niet 

bij ons boulen. 

FINANCIEN 

We gaan ervan uit dat er – in ieder geval – tot 1 juni a.s. geen inkomsten zullen zijn. 

We hebben duidelijk in beeld wat tot en met 31 december as. de verwachte inkomsten en uitgaven 

zullen zijn, c.q. er is een liquiditeitsprognose.  

Conclusie: Er is de komende maanden voldoende geld op de bankrekeningen om de doorlopende 

kosten op tijd te kunnen betalen. Te denken valt aan NJBB Bondsbijdrage 2020 (is betaald), 

hypotheek rente en aflossing (1 april termijn is betaald), gas, water en licht, verzekeringen, huur 

accommodatie, gemeentelijke heffingen. 

We zullen vooralsnog geen gebruik hoeven maken van de optie om de betalingen van hypotheek 

aflossing en rente uit te stellen. 

We hebben de plannen tot het doen van meer investeringen, bijv. in de accommodatie, geparkeerd. 

We doen niets. 

We hebben bij de Gemeente aangekaart of ze met ons mee willen denken in het verlichten van onze 

lasten. We volgen de ontwikkelingen rond de vraagstelling van NOC*NSF richting het ministerie van 

VWS aangaande het Noodfonds voor de Sport.  

ACCOMMODATIE 

De Gemeente zal het parkeerterrein wederom onder handen nemen. En er komt een extra hek, 

bestemd voor (brom)fietsers die naar onze accommodatie komen. Jullie kunnen dan via een tegelpad 

direct naar de fietsenstalling 

De verzekeraar van de accommodatie heeft ons verplicht om extra voorzieningen aan te brengen 

tegen inbraak. Helaas leidt dit tot extra kosten, maar de afweging tussen inbraakschade wel of niet 

vergoed krijgen laat ons nauwelijks een keuze. We kunnen het risico zelf niet lopen. 

ZO MAAR EEN OCHTEND 

Maandagmorgen ging ik om 9.00 uur naar de club, daar waren Theo en Gerard. Theo was buiten aan 

het schoonmaken en Gerard was met de aanleg van de alarminstallatie bezig. Bij Gerard ging ik 200 

euro halen voor de dakplaten. De golfplaten op de overkapping moeten worden vernieuwd. 

Bij een bedrijf in Ter Aar stond de aanhanger klaar met de platen van 4 meter lang. Op naar de club 

en de platen werden van de aanhanger gehaald. Na een kop koffie (met een onderlinge afstand van 

1,5 meter) ben ik naar huis gegaan. 

Bad vol laten lopen en er heerlijk in gaan liggen, half slaperig en denkend aan de problemen van het 

Coronavirus. Mijmerend in gedachte zong ik de songtekst van “Een eigen huis een plek onder de zon, 

en altijd iemand in de buurt die van mij houden kon” van René Froger. 

De heerlijke rust wordt verstoord door mijn mobiel, kijk er op, anoniem?? 
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Met Cees zeg ik. Spreek ik met meneer Heij, nee zeg ik geïrriteerd u spreekt met De Heij, met twee 

worden spreken! Mevrouw aan de lijn belt namens een energiebedrijf ….. geïrriteerd zeg ik dat ik al 

voorzien ben van energie, die ik nu probeer in het badwater van mij af te spoelen en druk op de rode 

knop van mijn mobiele telefoon. 

Klaar wakker door dat telefoontje stap ik uit bad en word ik weer geconfronteerd met de situatie van 

zo veel mogelijk thuis blijven en 1,5 meter afstand houden. 

Als we dit allemaal doen, is er straks voor iedereen weer: “Een plek onder de zon” 

 

Cees de Heij 

WETENSWAARDIGHEDEN 

Diverse leden hebben de afgelopen weken (sinds 1 maart jl.) hun verjaardagen gevierd. We noemen: 

Hennie Elling, Cees de Jong, Jan Kloet, Henk Lacourt, Jan van Leijden, Piet van Lokven, Dick van Os, 

George van Oyen, Primo Petrelli, Jan Riethorst (nieuw lid), Hans van der Spek, Carel Textor, Peter van 

Waaij en Frans Walvis. 

Wij feliciteren deze dame en heren van harte en wensen ze veel gezonde jaren erbij. 

DENK AAN JEZELF, JE FAMILIE en VRIENDEN. HOUDT AFSTAND en BLIJF GEZOND. 

In deze Nieuwsbrief zijn bijdragen verwerkt van Frans Walvis, Tineke Walvis, Bart Julsing en Cees de 

Heij. 

E-mails met opmerkingen en suggesties kunnen jullie sturen naar: 

Tineke Walvis – tineke.walvis@kpnmail.nl 

Bart Julsing - bartjulsing@gmail.com 
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