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NIEUWSBRIEF A.C.P. “LES POINTEURS” 

NUMMER  6 – DATUM 18 JUNI 2020 

ALGEMEEN 

We mogen niet verslappen waar het de maatregelen betreft die zijn vastgelegd in het Draaiboek 

Heropening Kantine. Dat wordt alleen maar belangrijker als op 1 juli a.s. de kantine heropend zal 

gaan worden. 

In deze vorm zal Nieuwsbrief nummer 6 de laatste zijn. Dank jullie wel voor alle positieve reacties. 

Hieronder kun je lezen hoe we de communicatie met alle leden vanaf 1 juli a.s. vorm en inhoud gaan 

geven.  

POINTEURSNIEUWS 

De afgelopen periode zijn we gedwongen door de omstandigheden overgestapt van het jullie zo 

bekende kwartaalblad Pointeursnieuws naar de 2-wekelijkse Nieuwsbrief. 

Er zijn er in totaal zes verschenen. 

We hebben alleen maar positieve reacties gehad op deze manier van communiceren en informeren. 

Actueel, snel en lekker kort. De mogelijkheden om op deze wijze – via e-mail met een bijlage – 

informatie met jullie te delen is ook het bestuur en de redactie heel goed bevallen.  

Tijdens de bestuursvergadering op 10 juni jl. is er gesproken over de toekomstige communicatie met 

de leden, naast de ontmoetingen op en naast de baan. Mede met een positief advies van de redactie 

is er door het bestuur unaniem besloten om per 1 juli a.s. over te stappen van het kwartaal blad naar 

een maandelijks uitkomende nieuwsbrief. We zullen deze geheel in eigen beheer maken, resp. er zal 

geen externe partij (de drukker) meer bij betrokken hoeven worden. We kunnen zo nog sneller 

informatie met jullie delen. De naam zal dezelfde blijven; Pointeursnieuws.  

De verspreidingswijze blijft ook dezelfde; via een e-mail aan alle leden met Pointeursnieuws (nieuwe 

stijl) als bijlage. Het kleine aantal leden zonder e-mail krijgt het Pointeursnieuws (nieuwe stijl) op de 

club uitgereikt. 

In de beslissing heeft natuurlijk ook meegespeeld dat de kosten lager zullen worden. In deze lastige, 

door corona overheerste periode zijn we alert op het kunnen verminderen van kosten.  

De redactie bestaande uit Hannie van Lienden, Tineke Walvis en Bart Julsing gaat aan de slag om alle 

leden, maandelijks van een informatieve nieuwsbrief – Pointeursnieuws – te voorzien. 

Het Bestuur 

CORONA COORDINATOR 

In de vorige Nieuwsbrief plaatsten we een oproep voor meer leden die mee willen draaien in het 

schema van de corona coördinatoren. We zullen deze naar verwachting nog enkele maanden moeten 

blijven aanstellen. Tot nu toe heeft zich helaas nog niemand aangemeld. Een gemiste kans. 

De huidige groep bestaande uit leden van het bestuur en wedstrijdcommissie is gewoon te klein – ze 

zijn te vaak aan de beurt en kunnen dan zelf niet spelen – om nog maanden zo door te gaan. 

Daarom een herhaalde oproep; Meld u aan bij een bestuurslid.  
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VIERING HEROPENING KANTINE 

Op woensdag 1 juli a.s. mag de kantine na ruim 3,5 maand weer open, als de door premier Rutte 

aangekondigde versoepelingsmaatregelen doorgaan. 

We willen daar een feestje van maken. ZATERDAG 4 juli 2020 gaan we de heropening met de leden 

vieren. 

We gaan eerst 3 rondes boulen met 6 flessen wijn als prijs. De eerste ronde begint om 13.00 uur. 

Inschrijven vanaf 12.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon. 

Daarna gaan we barbecueën met allen die zich daarvoor tijdig hebben opgegeven.  
Je kunt je opgeven door: 

1. Een e-mail te sturen aan Cees de Heij (deheij.cees@gmail.com) of Gerard Koreman 
(gkoreman@outlook.com) 

2. Het antwoordstrookje in te vullen, dat op de buitenbar klaar ligt. 
 

De barbecue inschrijving sluit op woensdag 1 juli om 22.00 uur. 

 
De kosten voor de barbecue bedragen € 12,50 per persoon. Meer mag ook! 

Om mee te doen met het boulen hoef je je niet van tevoren op te geven. 

Het betalen voor het boulen en/of de barbecue kan alleen via pinnen geschieden. Dit geldt ook voor 

de kantine! Iedereen heeft een betaalpas en/of creditcard. Neem deze mee! We accepteren om 

reden van hygiëne geen blauwe munten meer.  

De evenementencommissie zorgt voor alle voorbereidingen, van inkoop, salades maken, 

barbezetting (v.a. 17.00 uur) tot en met het opruimen na afloop van het feestje. 

De viering heropening kantine – boulen + barbecue + bar – is tevens een uitstekende kans om met 

z’n allen de verenigingskas van Les Pointeurs weer aan te vullen. 

We rekenen op veel deelnemers aan het boulen plus veel barbecue inschrijvingen.  

Het moet weer ouderwets gezellig worden binnen de 1,5 meter samenleving en andere 

voorschriften, zoals benoemd in het Draaiboek Heropening Accommodatie.  

Het Bestuur 

 

DERDE SPEELDAG IN DE WEEK 

We gaan VANAF DINSDAG 7 JULI a.s. een 3e speeldag open stellen. Jullie kunnen op de 

dinsdagavonden spelen van 19.00 tot uiterlijk 21.30 uur. 

Degene, die kantinedienst heeft, heeft dan tevens coronadienst. 

  

mailto:gkoreman@outlook.com
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BESTUURLIJKE OPMERKINGEN 

Het Bestuur heeft op 11 mei en 10 juni  vergaderd. 

Dit zijn de bestuursbesluiten: 

Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 11 mei 2020 

▪ Het bestuur stemt met een paar kleine aanvullingen unaniem in met het ‘‘Draaiboek 

Heropening Accommodatie’. 

▪ Het Draaiboek zal 12 mei ter goedkeuring aan de gemeente Alphen aan den Rijn worden 

voorgelegd. 

▪ Het complete Draaiboek zal aan alle leden van Les Pointeurs worden gestuurd. Dit zal 

gebeuren in combinatie met de Nieuwsbrief 4. 

Besluiten-, actielijst van de bestuursvergadering d.d. 10 juni 2020 

▪  Er is een vetbrandblustoestel aangeschaft. Dit hangt in de keuken. 

▪ Er is een alarminstallatie geïnstalleerd. Op woensdag 17 juni wordt aan de leden die 

kantinediensten draaien en schoonmaakdiensten doen uitgelegd hoe de alarminstallatie 

werkt. 

▪ Er is een nieuw dak geplaatst op het rookhok. 

▪ Er is ledverlichting aangebracht in de kantine. 

▪ Er zijn buitenspeakers geplaatst. 

▪ Zolang de corona maatregelen van kracht zijn, mag het rookhok niet gebruikt worden om te 

roken. Het bestuur heeft een andere plaats aangewezen, achter de schuur, richting de 

Hedera planten. Daarna zal het bestuur opnieuw overwegen hoe met het rookbeleid om te 

gaan. 

▪ Per 7 juli gaan we weer op de dinsdagavond spelen – van 19.00 tot 21.30 uur - in plaats van 

op de maandagavond. Rayen Koebeer kon alleen op de maandagavond training geven, maar 

nu Rayen geen training meer geeft, gaan we terug naar de dinsdagavond. 

▪ Het bestuur heeft besloten om in de periode dat er NPC-competitie wordt gespeeld, de 

recreanten op de zondagmiddag gaan spelen in plaats van op de zaterdagmiddag. Deze 

regeling gaat in op 6 september aanstaande. 

▪ Er is besloten om geen clubblad meer te laten drukken. Dit blad kwam 3 á 4 maal per jaar uit. 

Er zal nu eenmaal per maand door de redactie een Nieuwsbrief worden gemaakt, ook met de 

naam Pointeursnieuws. 

 

ALARMINSTALLATIE 

Sinds kort is onze accommodatie voorzien van een elektronische inbraaksignaleringsinstallatie. Deze 

installatie, die toegang geeft tot de kantine, is aangesloten op de meldkamer van een 

beveiligingsbedrijf. Er gaat derhalve onmiddellijk een melding naar de meldkamer als er iemand 

ergens de accommodatie binnengaat, terwijl het alarm is ingeschakeld. 

Deze aanleg roept natuurlijk de vragen op: Waarom is dit? Waarom nu? 

Dit is ons opgelegd door de verzekeraar (ABN AMRO), of wel zonder elektronische alarminstallatie is 

onze mooie accommodatie – hal, kantine en inrichting – niet verzekerd voor brand, inbraak en 

vandalismedekking. Dat is een risico dat we als bestuur niet willen en kunnen lopen. 
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In het verlengde daarvan heeft het bestuur besloten om nieuwe cilinders te monteren in de deuren. 

Er is een lijst gemaakt van leden die een nieuwe sleutel in bruikleen krijgen. Het secretariaat zal deze 

lijst bijhouden. 

De leden die de nieuwe sleutel hebben gekregen of krijgen worden geïnstrueerd over wat ze moeten 

doen om valse alarmmeldingen te voorkomen bij binnenkomst en bij vertrek. 

De alarminstallatie, die toegang geeft tot de kantine, staat altijd ingeschakeld, tenzij deze volgens de 

instructie wordt uitgeschakeld.  

Het Bestuur 

 

DENK AAN JEZELF, JE FAMILIE en VRIENDEN.  

BLIJF GEZOND. 

RESPECTEER DE REGELS UIT HET DRAAIBOEK HEROPENING ACCOMMODATIE 

KOM JE OOK ZATERDAG 4 JULI NAAR HET FEEST HEROPENING KANTINE; EERST BOULEN EN DAARNA 

BARBECUE. WEL UITERLIJK WOENSDAG 1 JULI INSCHRIJVEN VOOR DE BARBECUE. 

 

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

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

Tineke Walvis – tineke.walvis@kpnmail.nl 

Bart Julsing - bartjulsing@gmail.com 

mailto:tineke.walvis@kpnmail.nl
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