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Ontwerp titelpagina: Paul Kuijpers 
 
 
 
 
 
 
De verenigingsgegevens vindt u op de laatste pagina van het 
Pointeursnieuws 
 
 
Kopij voor het nummer van oktober s.v.p. inleveren voor:  
 
 

Vrijdag 26 September 
 
 
Hebt u een bijdrage klaar, vóór de kopij-datum, dan wil ik die 
graag eerder hebben zodat ik het redaktie-werk kan spreiden! 
 
 
 
Uw E-mail s.v.p. verzenden naar: 
 
 
pointeursnieuws@telfort.nl 
 
 
 
 
 
Op USB-stick, CD-rom, diskette of gewoon op papier aanleveren 
kan ook. Dat kan in het postvak achter op de kast bij de wed-
strijdtafel. 
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VAN DE REDAKTIE  
 
 
De afgelopen tijd heb ik veel problemen gehad met de laptop. 
 
XP kon niet meer, vanwege veiligheidsproblemen, dus dat werd 
Windows7. Vervolgens werd mijn Laptop zo onbetrouwbaar dat 
ik maar een nieuwe heb gekocht, nu echter met Windows8. 
Alleen zit ik nu met 3 versies van het besturingsprogramma in 
mijn hoofd !!!!!! 
Ook mijn vertrouwde E-mail programma is vervangen. 
 
Het gevolg is dat het me niet gelukt is om mijn mailadressen 
over te zetten. Die adressen moet ik nu handmatig terugzetten. 
Daarbij ben ik al wat problemen tegen gekomen, bij alleen al het 
een verzoek om kopij aan mijn vaste leveranciers. 
Waarvoor trouwens weer hartelijke dank. 
 
Aan de hand van oude lijsten ga ik proberen alles te herstellen. 
Erik heeft me gelukkig nog aan een paar oude lijsten kunnen 
helpen, zodat ik aan de slag kan. 
 
Het kan ook echter zo zijn dat, als u de digitale versie wilt 
ontvangen, dat niet meteen lukt omdat ik niet meer bij mijn 
meest recente abonneelijst kan komen. Als u intussen uw 
mailadres gewijzigd heeft, dan is de kans groot dat ik niet over 
de meest recente informatie beschik. Mocht u de digitale versie 
niet binnen krijgen dan krijgt u nog een keer de papieren versie. 
 
Uiteraard met het verzoek om, in dat geval, uw huidige mailadres 
nogmaals door te geven aan de redactie.  
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De extra kosten door het grotere aantal papieren versies dit 
keer, zal waarschijnlijk wel meevallen daar het weer een dun 
exemplaar  betreft. 
 
Voor mij is dit een mooi bruggetje naar het volgende punt 
waarover ik het even wil hebben: 
 
 
Toen ik een paar jaar geleden, met nog een paar 
enthousiastelingen, aan deze klus begon heb ik de taak van 
samensteller van het blad op me genomen. 
 
Een enkele keer wil ik best wel een stukje schrijven. Maar niet 
vaak omdat we dan weer verder verwijderd raken van het motto 
van ons clubblad: 
 

Een blad voor en door leden. 
 
Dit is niet de eerste keer dat ik dit in het clubblad ter sprake 
breng. Op mijn vorige noodkreet is er door een aantal mensen 
direct gereageerd. Waardoor er weer nieuwe kopij binnenkwam. 
 
Het augustusnummer van vorig jaar was ook komen te vervallen, 
maar daarvoor had ik voor oktober een extra goed gevulde kopij-
map. Daar is nu geen sprake van zoals u zelf kunt zien. 
Voor de duidelijkheid, dit is geen verwijt aan degenen die mij het 
afgelopen jaar van kopij hebben voorzien, want daar ben ik ze 
dankbaar voor. 
De vraag die ik opwerp is de volgende: 
 

Wat willen jullie, de leden en het bestuur, met 
dit clubblad? 
 
Ik ben benieuwd naar de reacties. 
 
Hub. Schraven 
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BESTE JEU DE BOULEVRIENDEN 
 
 
 
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed. 
Wanneer je iemand die je lief hebt missen moet. 
 
Langs deze weg willen wij u bedanken voor de vele blijken, 
van medeleven, in welke vorm dan ook, 
Na het overlijden van 
 
JOOP 
 
 
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, 
dat hij bij zo velen geliefd was. 
 
 

Ria van Schip  kinderen (klein) en achterkleinkind
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BESTE MENSEN 
 
 
Het is 25 April en de grote schoonmaak gaat beginnen. 
 
 
We beginnen eerst met koffie drinken met cake [die was erg 
lekkkkkkkkkkkkkkkkkkker Mary] 
 
Toen de indeling: 
 
Kees de Heij en Peter Zoet gingen de bovenste etage doen. 
 
Lucia alle stoelen stomen. 
 
Huub van Dalsum, Cor Pols samen    [alle pootjes van de 
stoelen schoon gemaakt]. 
 
Joke Zoet alle tafels en muren en alles wat ze tegen kwam 
schoongemaakt. 
 
Leny en Jacques ook in de kantine bezig. 
 
Tineke alle tafels en stoelen buiten. 
Tinie van Es en Hanneke ook. 
 
Mary en Hans de hal. 
 
Maar ook Peter Sloothaak kwam opdagen al ging die in de 
middag nog op vakantie. 
En Peter had er aan gedacht om met een mattenklopper alle 
stoelen stof vrij te maken. 
  
Na heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel hard werken stond er om +- 13.00 
een lunch klaar. 
 
 



 7

En na de lunch werd er weer hard gewerkt. 
Tinneke ging gymoefening doen om alle gras sprieten tussen de 
tegels er uit te halen. 
 
Jacques dacht wat jij kan dan doe ik dat wel op de boules baan. 
 
 
Om het verhaal kort te maken iedereen ging iedereen helpen. 
En op het laatst werd ook nog even de vloer in de kantine 
gedaan. 
 
 
Als ik iets vergeten ben sorry hoor. 
 
 
IK WIL ALLE MENSEN BEDANKEN VOOR DE 
HEEEEEEEEEEELE GEZELLIGEDAG 
ONDANKS DAT HET +/- 26 GRADEN WAS. 
 
 
HANS VAN DER SPEK 
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FIE BELDER TOERNOOI ZATERDAG 31 MEI 2014 
 
 
Dit toernooi met- of zonder BBQ, is heel geslaagd en prima 
verlopen. 
 
Boule spelers uit het gehele land konden zich voor dit toernooi 
inschrijven.  De opkomst, 34 teams, was groot en de spelers 
kwamen uit diverse delen van Nederland.  
 
Zo’n grote opkomst vergt veel organisatie, maar hier was 
werkelijk niets op aan te merken. De wedstrijdleiding,  in handen 
van Desiree en Mary, verliep op rolletjes. Zo ook de BBQ door 
Hans v.d. Spek, die werd  bijgestaan door Gerard, was prima en 
smaakte voortreffelijk! 
 
Bij de vier BBQ bonnen was zelfs een bon extra voor een ijsje, 
hier werd mede door het mooie weer gretig gebruik van gemaakt 
 
De wedstrijdleidster Desiree opende om 10.30 uur het toernooi, 
waar deze keer ook jonge deelnemers en deelnemers uit de 
hogere klassen  meespeelden, dus een grote verscheidenheid in 
niveau van spelers. 
Er werden 5 voorgelote partijen gespeeld en rond 12.00 uur ging 
de BBQ  aan, dus tussen de partijen kon er volop gesmuld 
worden. 
 
Door het mooie weer, rond 17 graden en flinke zonnige 
perioden, kon iedereen buiten op de banen spelen en heerlijk 
buiten vertoeven. 
Sonja was vandaag de “vliegende kiep”,  zij hielp waar nodig. 
Zowel in de kantine en bij de BBQ. 
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Aan het slot van de gespeelde partijen moesten er 2 partijen, 
met een gelijke eindstand, tegen elkaar tot 7 punten spelen. 
De partij met de jeugdleden Michiel en Maarten, tegen Lenie en 
Sjaak was reuze spannend en het publiek genoot van deze 
partij, die door Michiel en Maarten gewonnen werd, en een 
applaus waard was! 
 
Rond 18.00 uur was iedereen uitgespeeld en konden de 
prijswinnaars uit de vele mooie prijzen een cadeau uitzoeken, er 
waren ongeveer 20 prijzen te verdelen. De hoogste score was 5 
partijen gewonnen met 60 plus, een hele prestatie. 
Maar ook een aantal jeugdleden vielen in de prijzen w.o. 
Maarten en Michiel. Maarten zocht een mooie hortensia plant uit 
voor zijn moeder. En zo kwam er om 18.30 uur een eind aan dit 
zeer geslaagde toernooi. 
 
Dus een woord van dank aan de vele vrijwilligers aan dit toernooi 
is dan ook op zijn plaats. 
 
Joke Zoet 
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FIE BELDER TOERNOOI 
 
 
Sinds enkele maanden beoefen ik ( tracht ik te beoefenen) de 
jeu de boules sport. Had me nooit in deze sport verdiept, dacht 
zoals velen met mij.....camping spelletje..... 
 
Maar met mijn vriend ging ik mee kijken in Alkmaar en zag ik wat 
er allemaal bij komt kijken, las er een boekje over en samen 
gingen we een keer in Alphen kijken en een spelletje meedoen. 
Toen was ik verkocht. 
 
Als je op latere leeftijd start met deze sport moet je wat inhalen, 
dus als je mij alleen ziet oefenen, dan is dat geen uitsloverij, 
maar bittere noodzaak. 
 
Al meer dan zestig jaar woonachtig in Alphen en nog nooit van 
Les Pointeurs.gehoord. 
Maar dat is nu verandert, als mijn handen konden uitvoeren wat 
mijn oren allemaal gehoord hebben, dan was ik zeker nu al 
clubkampioen. 
 
Helaas....het hoofd wil wel, maar de uitvoering laat nog te 
wensen over. Maar dat neemt niet weg, dat ik van alle goede 
aanwijzingen zeker dingen oppak. 
En wat me vooral erg aanspreekt is de sfeer en gemoedelijkheid 
waar je in terechtkomt. 
 
Zaterdag 31 mei was het zover, ik was uitgenodigd door Tonnie 
om mee te spelen (zij durfde het met mij aan) en wij storten ons 
erin. 
Boven verwachting wonnen wij na een achterstand van 1-8 toch 
onze eerste wedstrijd. Onze dag kon niet meer stuk. Wij wonnen 
ook nog een tweede partij en driemaal verlies o.a.7-13, 4-13 en 
2-13, maar we waren toch dik tevreden met ons eerste toernooi. 
  
Ook voor Tonnie was het haar eerste toernooi. 
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Een klein minpuntje moet ik toch ook even noemen, dit had ik 
dus echt niet verwacht. 
Ik was n.l. mijn barbeque bonnetjes kwijt, had ik na betaling 
waarschijnlijk op de grond laten vallen. Dit gemeld en aangezien 
men wist dat ik betaald had dacht ik ...ze zeggen gewoon...o.k. 
natuurlijk krijg je een ander setje...... Maar nee, ik moest eerst 
nog maar eens goed zoeken, wat ik nog deed ook, terwijl ik echt 
mijn hele tas al omgekeerd had. 
Omroepen had geen zin werd er gezegd en de dame binnen zei: 
als er wat over is.... Daar ging ik dus niet op in. 
 
Maar gelukkig, alweer de aardige mede- boulers gaven me 
allerlei bonnetjes, zodat ik meer keus aan eten had dan met mijn 
verloren setje. 
 
Verder  niets dan lof voor de organisatie en alle mede spelers, 
hiervoor mijn dank, 
 
Adrie de Maijer. 
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ZCD 
 
 
Van het ZCD is er geen verslag, Mary heeft wel een viertal foto’s 
gestuurd. 
 
 
De kampioenen waren Ria van Schip en Mohamud. 
Op de foto staat Mohamud met Cees die de laatste wedstrijddag 
helaas moest invallen. 
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JEU DE BOULEBAAN IN KERK EN ZANEN 
 
 
Als buurtbewoner van Kerk en Zanen heb ik in augustus 2013 
een verzoek bij de gemeente ingediend voor de aanleg van een 
dubbele jeu de boulesbaan in de wijk. 
De locatie: het Europapark. 
Het Europapark is een speelpark waar vooral voor kinderen veel 
te doen is. Voor de oudere generatie is er niets. 
 
De argumenten die ik heb aangedragen waren: Laagdrempelige 
voorziening voor jong en oud in het speelpark; ontmoetingsplek 
en beweging voor ouderen. De plek is goed zichtbaar en er is 
toezicht. 
In goede samenwerking met Gerard Koreman, zijn goede lobby 
bij de gemeente en de financiële bijdrage van eigenaar van 
restaurant ‘de Lelie’ heeft de gemeente, onder voorwaarden, 
ingestemd met de aanleg. Zo moesten de gebruikers de 
aannemer helpen bij de aanleg van de baan en de baan in de 
toekomst zelf onderhouden. 
 
Maandag 7 juli 2014 is gestart met de aanleg. De baan is met de 
graafmachine uitgegraven en de grond is afgevoerd. Hier was 
geen hulp van ons nodig. Ton van Dijk heeft de plek maandag 
morgen gewezen en toezicht gehouden. 
Dinsdag en woensdag werd het fysieke werk van ons verwacht. 
In de stromende regen zijn we dinsdagmorgen half negen 
begonnen en woensdag 11.00 uur was de klus gedaan. 
Het heeft aan een stuk door geregend. 
 
De mensen die een deskundige, enthousiaste en gezellige 
bijdrage hebben geleverd zijn: Ton als aanspreekpunt voor 
maandag bij de aanvang van de werkzaamheden, Leen de 
Water voor het stellen van de banden ( absoluut vakwerk!!!). 
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Cees de Heij voor technisch advies (super gedaan!!!) en samen 
met Herman en Pnella van Beek voor het ondersteunend werk 
van scheppen, kruien en harken, scheppen, kruien en harken en 
scheppen, kruien en harken en harken en harken……I 
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Het is een dubbele baan geworden van 13 x 6 meter. Het ziet er 
super uit. De locatie is prachtig. Direct naast restaurant ‘de Lelie’ 
waar je na het spelen een drankje kan gebruiken. 
Het plezierige van deze baan is dat het laagdrempelig is, je géén 
lid hoeft te worden van een vereniging, het niets kost en 
iedereen hier kan ballengooien. Als het een beetje weer is 
tenminste…… 
 
Ik ben benieuwd wie hier allemaal komen spelen. Ik zal in ieder 
geval altijd een extra setje ballen meenemen. Wie weet komen 
daardoor ook nog nieuwe leden bij onze vereniging. 
 
Gerard, Ton, Leen, Cees, Herman, heel, heel erg bedankt voor 
de hulp. Het was fantastisch. 
 
In september wordt de baan door de wethouder feestelijk 
geopend. Over de vormgeving van deze opening wordt nog 
nagedacht. 
 
Kijk hier even bij de foto’s om te zien hoe we bezig zijn. 
Misschien kom je ook een keer? Hartstikke leuk. 
 
 
Pnella van Beek 
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EURO TOERNOOI 
 
Het seizoen loopt al weer bijna ten einde, nog 4 weken te gaan. 
Echter verrassingen in de top zijn er niet te zien. Wel hoor ik 
regelmatig verhalen over competities tussen kleinere groepjes 
(“Ik heb je weer ingehaald in het klassement ☺“). Goed te horen 
dat de ranglijst leeft ook al hoor je niet bij de top. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 31 juli 2014). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in 
Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2013-2014 
46 wedstrijden gespeeld, beste 23 tellen 
 

 
Naam Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 125 uit 23 2,83 (2,40) 
2 Wim Verboom 115 uit 23 2,91 (2,31) 
3 Ahmad Nabil Azimi 86 uit 23 2,61 (2,00) 
4 Cees de Heij 80 uit 23 2,43 (1,93) 
5 Hans van der Spek 69 uit 23 2,43 (1,85) 
6 Piet Wijfje 67 uit 23 2,39 (1,83) 
7 Sonja van der Spek 67 uit 23 2,26 (1,88) 
8 Erik Vorstenbosch 61 uit 23 2,30 (1,70) 
9 Bart Stokhuijzen 59 uit 23 2,39 (1,74) 

10 Serðo Verbanac 54 uit 23 2,17 (1,84) 
11 Jan van Haastert 51 uit 23 2,26 (1,88) 
12 Jan van Leijden 51 uit 23 2,17 (1,68) 
13 Gerard Koreman 49 uit 23 2,00 (1,33) 
14 Margriet Stokhuijzen 48 uit 23 2,17 (1,76) 
15 Peter Zoet 48 uit 23 1,96 (1,88) 
16 Ernest Joosen 48 uit 23 1,87 (1,79) 
17 Albert Haak 47 uit 23 2,04 (1,49) 
18 Gerrie de Heij 40 uit 23 2,00 (1,42) 
19 Arno Saeijs 40 uit 11 2,27 (2,27) 
20 Karl Kliemert 39 uit 23 2,17 (1,62) 
21 Jacques vd Wijngaarden 39 uit 23 1,78 (1,33) 
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22 Klaas Vonk 37 uit 23 2,09 (1,45) 
23 Henk Lacourt 37 uit 23 2,00 (1,61) 
24 Rietje Buitenhuis 37 uit 23 1,96 (1,50) 
25 André Woertman 34 uit 23 1,78 (1,78) 
26 Wil van Lokven 34 uit 17 1,47 (1,47) 
27 Arna vd Weteringh 33 uit 23 1,74 (1,24) 
28 Herman Soppe 32 uit 8 2,50 (2,50) 
29 Tineke Walvis 29 uit 23 1,70 (1,17) 
30 Herman van Beek 27 uit 23 1,70 (1,26) 

 

1 Plaats 1 8 punten, plaats 2 6 punten, plaats 3 5 punten, plaats 4 4 punten, 
plaatsen 5-8 3 punten en plaatsen 9-16 1 punt. Zie ook Pointeursnieuws van 
december 2007 voor meer uitleg. 
2 Het gemiddeld aantal gewonnen partijen in een wedstrijd. Tussen haakjes is 
het gemiddelde van alle gespeelde wedstrijden. 
 
Na elk eurotoernooi wordt de uitslag en het bijgewerkte 
klassement op onze website www.pointeurs.nl gezet. Deze 
worden ook in een electronische nieuwsbrief toegestuurd aan 
geïnteresseerden. Wil je ook op de verzendlijst komen, stuur dan 
een emailtje naar lp.eurotoernooi@xs4all.nl. 
 
Erik Vorstenbosch 
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ZEVEN LAGEN SALADE 
 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
 
• 100 gram ontbijtspek 
• 1 bosje bosuitjes 
• ½ krop ijsbergsla 
• 4 eetlepels mayonaise 
• 4 eetlepels yoghurt 
• 2 eetlepels melk 
• 2 theelepels suiker 
• 1 eetlepel dille 
• zout 
• peper 
• 1 bakje wortelrauwkost (150 gram AH) 
• 150 gram doperwten 
• 75 gram geraspte belegen kaas 
 
 
Bereiden: 
In droge koekenpan ontbijtspek knapperig bakken. 
Op keukenpapier laten uitlekken. 
Bosuitjes schoonmaken en in ringetjes snijden. 
Sla in smalle reepjes snijden. 
In kom sausje roeren van mayonaise, yoghurt, melk, suiker en 
dille. 
Op smaak brengen met zout en peper. 
 
In (glazen) schaal lagen maken van achtereenvolgens: 
Sla, rauwkost, bosui, doperwten, sausje en kaas. 
Spek erboven verkruimelen. 
 
Salade afgedekt ca 4 uur in koelkast door en door koud laten 
worden. 
 
Recept: Tineke Walvis 
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Beste Klaverjas vrienden 
 
Wij willen alvast de data’s doorgeven van de klaverjas avonden 
2014/2015. 
Sommige zijn onder voorbehoud waar er 2 data’s bij staan 
omdat we niet zeker weten of er dan plaats is. 
Ook de nieuwe leden die van klaverjassen houden zijn natuurlijk 
welkom. Als die mee willen doen willen die het dan even 
doorgeven aan Willeke v.d. Klaauw of Hans v.d. Spek of Mary 
Woertman . 
De avonden beginnen om 20.00 
26 Sept. 
24 Oct. 
14 of 21 Nov. 
19 Dec ??? 
30 Jan 2015 
20 Feb. 
27 Mrt 
De andere 2 avonden worden later bekend gemaakt 
Wij hopen jullie alle weer te zien  
 
 
De klaverjas  commissie 
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AKTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2014 
 
-dag Data  Spel - 

soort 
Mel-
den 

Augustus  
Zat 09-08 Animatietoernooi  Mêlee 13:00 
Zat 09-08 Afdelingstoernooi Keukenhof ? ? 

September  
Zat 06-09 Familiedag  ? 
Zon 07-09 Alphenement ? ? 
Zat 13-09 Feest / Animatietoernooi  Mêlee 13:00 
Zat 20-9 Jubileumfeest  ? 

Oktober  
Zat 04-10 Winter Competitie Doublet Doublet 10:00 
Vrij 10-10 Verenigings Team Comp. Team 19:00 
Zat 11-10 Animatietoernooi  Mêlee 13:00 
Zon 12-10 WCD Doublet 10:00 
Zat 18-10 Clubkampioenschap  Triplet  ? 
Zon 26-10 Wintertijdtoernooi ? ? 

November  
Zat 01-11 WCD Doublet 10:00 
Vrij 07-11 VTC Team 19:00 
Zat 08-11 Animatietoernooi  Mêlee 13:00 
Zon 09-11 WCD Doublet 10:00 
Zon 23-11 Alphens Open Triplet ? 
Zat 29-11 Clubkampioenschap  T a T ? 

December  
Zat 06-12 WCD Doublet 10:00 
Vrij 12-12 VTC Team 19:00 
Zat 13-12 Animatietoernooi  Mêlee 13:00 
Zon 14-12 WCD Doublet 10:00 
Zat 20-12 Vrijwilligers Event   ? 

     
 
 
Terrein niet beschikbaar voor vrij spelen. 
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VERENIGINGSGEGEVENS:   ALPHENSE CLUB DE PETANQUE "L ES POINTEURS" 
 
Opgericht:    29 oktober 1984 
       Aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond  NJBB 
Inschrijving:    Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer V-447259 
Postadres:     Sterrenlaan 142 D; 2402 BC Alphen aan den Rijn 
Bankrelatie:    INGbank rekeningnummer 49239 
Lokatie:     Sportpark Zegersloot-Zuid, Olympiaweg 2b   telefoon 06.48.62.46.13 
 
Clubspeeldagen:  Dinsdagavond vanaf 19.00 u   Donderdagavond vanaf 19.30 u 
       Woensdagmiddag vanaf 13.00 u  Zaterdagmiddag vanaf 13.00 u 
 
Bestuur:      Voorzitter     Peter van Waaij      tel. 0172-440517 
       Vice -voorzitter    Kees Boer       tel. 0172-420907 
       Secretaris     Hans v.d. Spek      tel.  06-16772050 
       2e secretaris     Lucia Brouwers      tel. 0172-210569 
       Penningmeester   Cees de Heij      tel. 0172-475827 
       2e Penningmeester   Hans Mooren      tel. 0172-685696 
       Wedstrijdsecretaris   Desiree Schalk      tel. 0172-506040 
       Technische zaken   Paul Roubroeks     tel. 0172-474790 
PR               Hans Mooren       tel. 0172-685696 
Redactie:             Hub. Schraven      tel. 0172-426984 
               Willeke van der Klaauw   tel. 0172-792158 
Wedstrijdcomm.:    Voorzitter     Desiree Schalk      tel. 0172-506040 
               Erik Vorstenbosch     tel. 0172-417499 
               Henk Lacourt      tel. 0172-572302 
               Mary Woertman     tel. 0172-615198 
Techn- comm.:  Voorzitter     Paul Roubroeks     tel. 0172-474790 
               John Jansen      tel. 0172-604809 
               Kees Boer       tel. 0172-420907 
Kantinecomm.:  Voorzitter      
       Algemene coördinatie  Hans v.d. Spek      tel. 06-16772050 
       Weekcoördinatoren  Leny v.d. Wijngaarden   tel. 0172-491121 

Cees de Jong      tel. 0172-493575 
Corrie Lacourt      tel. 0172-572302 
Willeke van der Klaauw   tel. 0172-792158 

       Inkoop en kasbeheer  Hub. Schraven      tel. 0172-426984 
               Jacques v.d. Wijngaarden  tel. 0172-491121 
Schoonmaakploeg:  Coördinatie     Theo Brugmans     tel. 0172-437762 
Baanonderhoud:           
Vreugde & Verdriet:          Nettie Siemons      tel. 0172-422130 
               Mary Woertman     tel. 0172-615198 
 
Erelid:              Carel Textor 
          Kees Boer 
 
Lidmaatschap:  Per kalenderjaar met opzegtermijn van één maand. 
Contributie:   Per 01-01-2014     Leden   Partner lidmaatschap  
      Wedstrijdlicentie:    €  90,00   €  85,00  per kalenderjaar 
      Clubkaarthouders:    €  80,00   €  75,00  per kalenderjaar 
      Jeugdleden (tot 18 jr.):  €  45,00       per kalenderjaar 
      Entreegeld      €    8,00 
      Lidmaatschap na 1 aug       50% van jaarcontributie 
      Lidmaatschap na 1 nov.       nihil bij betaling volgend jaar 
Donateurs:    Minimale bijdrage per gezin :     €  12,50 per kalenderjaar 


