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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft.  
 

 

 

Kopij voor het nummer van Juli / Augustus 2017 s.v.p. inleveren vóór:  
 

 

 

Vrijdag 30 Juni 2017 
 

 

 

 

 

 

Hebt u een bijdrage klaar, vóór de kopij-datum, dan wil ik die graag eerder hebben 

zodat ik het redactiewerk kan spreiden!  
 

 

 

 

 

 

Uw E-mail s.v.p. verzenden naar:  

pointeursnieuws@pointeurs.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 

wedstrijdtafel.  
  

  

 

 

Foto’s Mary:     Toernooien, Vrijwilligersmiddag, Clubontmoeting 

Foto’s Cees de Heij: Vrijwilligersmiddag,  
 

 

 

Drukwerk:  Gemiva SVG Groep  

         Werklink, Administratiegroep  

         Bleulandweg 1A  

         2803 HG Gouda  

         Telefoon: 0182-575910  



VAN DE VOORZITTER: 

 

 

Onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is weer achter de rug. Kort en bondig dit 

keer, wat niet alleen met de inhoud van de vergadering had te maken, maar ook met een 

druk schema van de gespreksleider.. Ach, het gaf de aanwezigen in ieder geval de kans 

om nog even gezellig na te praten, onder het genot van. 

 

Dat wil niet zeggen dat er geen belangrijke zaken op de agenda stonden, integendeel! 

Onze vergaderingen worden echter gekenmerkt door een behoorlijk grote eensgezindheid, 

waardoor er niet te lang (met de nadruk op "te") hoeft te worden gedebatteerd, maar er 

wel besluiten genomen worden. En dat mag u als een compliment opvatten! 

  

Tijdens deze vergadering is een voorstel aangenomen om de financiering van de 

accommodatie in eigen hand te nemen door middel van een obligatielening, iets wat 

verder uitgewerkt wordt en, na een extra ledenvergadering op 17 maart, aan alle leden 

voorgesteld wordt in april 2017. Mochten de voorwaarden u aanstaan, doe dan mee! 

En wees er snel bij, want op is op! 

 

Zoals tijdens de ledenvergadering ook reeds gememoreerd, is ondergetekende begonnen 

aan zijn laatste jaar in functie van voorzitter. Na vijftien jaar voorzitterschap is het in 

februari 2018 echt tijd om de hamer over te geven.  

 

Eerder gaf ik reeds aan dat, naar mijn mening, een bestuurder niet langer dan twaalf jaar 

aan het roer van een vereniging zou moeten staan, iets wat in mijn geval al verlengd werd. 

Dat is echter niet de enige reden; Ik ben in de afgelopen tijd weer aan enkele nieuwe 

bezigheden begonnen, welke erg veel tijd vergen. 

Met dat laatste in het achterhoofd, heb ik mijn mede-bestuursleden ook al bereid 

gevonden om te accepteren dat mijn voorzittersactiviteiten zich in de komende maanden 

meer-en-meer zullen ontwikkelen tot een (bijna) technisch voorzitterschap. De 

betrokkenheid blijft, maar de activiteit wordt anders. 

 

Die betrokkenheid gebiedt mij dan ook wel weer om uw aandacht (wederom) te vragen 

voor het belangrijkste aspect van verenigingsleven: wij zijn lid van een vereniging, iets dat  

niet alleen een band schept, maar ook een morele verplichting. Als wij met z'n allen 

gebruik willen kunnen blijven maken van deze vereniging zullen we ook wat over moeten 

willen hebben daarvoor. 

 

U begrijpt het al, het is het oude liedje, wij zoeken vrijwilligers (en dit jaar ook geld)...  

Helpt u mee? 

 

Tenslotte, nog een paar dagen en we gaan weer buiten verder; Zonnetje, goede 

temperatuur en dan wat boules gooien... dat is waar we het allemaal voor doen. 

 

Ik wens u een super comfortabele lente en heel veel speelplezier! 

 

 

Peter van Waaij 



VRIJWILLIGERSFEEST 2016. 

 

 

Op zaterdagmiddag 17 december stroomde de hal weer vol met al diegenen die zich in het 

afgelopen jaar hebben ingezet voor onze club. 

Schoonmakers, barmedewerkers, technisch personeel, bestuursleden en commissieleden, 

scheidsrechters, wedstrijdleiders, (ik hoop, dat ik nu iedereen heb opgenoemd), in totaal 

61 mensen waren aanwezig. Volgens Hans waren er vier afzeggingen. 

 

 

 

De hal was weer omgetoverd tot een gezellige plek met dansvloer. Hans had dezelfde 

artiest als vorig jaar ingehuurd en hij speelde weer even leuk. 

Het dansen moest even op gang komen, maar toen dat eenmaal zo ver was, zijn er veel 

voetjes van de vloer gegaan.  

Het dansen is even onderbroken, daar er plotseling een kerstboom kwam 

binnengewandeld. Deze kerstboom met lichtjes en al, moest haar ei kwijt over al het leed 

dat wij haar aandoen tijdens de feestdagen. Dit deed ze in de vorm van een gedicht 

waarna ze weer statig de hal uitwandelde, misschien wel weer het bos in, dat weet ik niet. 

 

In de week voorafgaand aan deze gezellige middag/avond is er veel werk verzet. 

De technische commissie had haar handen vol aan het ophangen van de witte doeken en 

het neerleggen van de dansvloer; de evenementencommissie heeft zich geweldig 

uitgesloofd in diverse keukens. 

  



 
 

Het eindresultaat mocht er wezen: naast een gezellige hal verschenen er op de tafels in 

de kantine de heerlijkste schotels en kon iedereen zijn/haar buikje helemaal vol eten. Er 

bleef heel wat over en daar is door menigeen op zondag nog lekker van gegeten, daar 

Hans de welbekende emmertjes gevuld had met van alles en nog wat. 

Natuurlijk moet je dan niet, zoals iemand gedaan schijnt te hebben, je emmertje op de 

parkeerplaats laten staan…….. 

 

Na afloop is er gezamenlijk opgeruimd en afgewassen en toen dat achter de rug was, 

hebben we met een paar mensen nog even lekker nagezeten en nagepraat. Volgens mij 

kan iedereen die hierbij is geweest terugkijken op een geslaagd en gezellig feest! 

 

Tineke 

 

 
 

 

 



EXTRA FOTO’S bij Email versie 

 

 

 
 

 

 
  



We zoeken EHBO’ers en mensen die kunnen reanimeren. 

 

 

Als er op ons terrein een groot evenement plaatsvindt, moet er een EHBO’er aanwezig 

zijn. 

 

Het lijkt ons handig om een lijst te hebben van mensen die EHBO kunnen toepassen. 

Daarnaast willen we ook graag weten wie er kan reanimeren. 

 

Ben jij zo iemand, geef je dan op bij Lucia, tel.: 210569, e-mail: l-brouwers@tele2.nl 

Er zal een geplastificeerde lijst met daarop alle namen in de kantine komen te hangen, 

zodat we altijd direct kunnen zien of er iemand aanwezig is, die kan helpen in geval van 

een ongelukje, of als er gereanimeerd moet worden. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:l-brouwers@tele2.nl


NIEUWJAARSRECEPTIE 2017. 

 

 

Op zaterdag 7 januari vond onze traditionele nieuwjaarsreceptie weer plaats. Zoals altijd 

eerst voorafgegaan door een ingekort animatie toernooi georganiseerd door Kees. 

 

Ook al werden er maar twee rondes gespeeld; de opkomst was enorm. Er deden die 

middag 52 mensen mee en uiteindelijk waren er zeker 60 mensen aanwezig om met 

elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Er waren maar net genoeg zitplaatsen. 

De oliebollen en appelflappen werden uitgedeeld en iedereen werd voorzien van een glas 

champagne. 

 

Nadat Peter een korte toespraak had gehouden, hieven we het glas en werd er uitgebreid 

geproost. Daarna werd er nog gezellig door iedereen een poosje nagepraat en tegen vijf 

uur vertrok iedereen naar huis. De champagneglazen zijn weer afgewassen en in de 

doosjes gestopt. Natuurlijk is er ook een glas gesneuveld, maar dat hoort erbij, want 

scherven brengen geluk, niet waar? 

 

Tineke 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     De Echte 

     Schoenmaker 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Frans & Anneke Lighthart 

 

 

   Europalaan 2     

   2408 BG Alphen 

 

   Telefoon : 0172-421712 

   E-mail   : info@DeEchteSchoenmaker.nl 

   Webschop : www.DeEchteSchoenmaker.nl 

 

http://www.deechteschoenmaker.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET SEXTET TOERNOOI van 22 januari 2017 

 

 

Een mooie winterdag die al vroeg begon. 

De ‘bedrijfskleding’ aan en naar de club voor een gezellige dag boulen.  

Inschrijven om tien uur en de wedstrijden begonnen om half elf. 

Els en Karl Kliemert, Corrie Lacourt en Ton van Dijk verzorgden de hapjes en de drankjes. 

Erik Vorstenbosch was spelleider en Henk Lacourt was de scheidsrechter. 

Allen heel hartelijk bedankt voor de inzet. 

 

Er hadden tien groepen van zes deelnemers ingeschreven en daarmee was het toernooi 

vol. Zestig mensen, de oudste van 85 jaar (Ben te Marvelde) en de jongste van 12 (een 

meisje van vereniging ‘De Bouledozers’). 

 

We speelden vijf wedstrijden voorgeloot. In elke wedstrijd werd een doublette, triplette en 

tete a tete gespeeld. 

 

Ons groepje bestond uit: Kasper en Janna Slappendel, Lucia Brouwer, Ben te Marvelde 

en Herman en Pnella van Beek.  

Wij hadden behoorlijk zware tegenstand. Buiten dat waren we ook niet echt in vorm. 

Spannende partijen werden afgewisseld met makkelijke overwinningen, in ons geval 

helaas vaak van de tegenpartij. Uiteindelijk hebben we twee wedstrijden en vijf partijen 

gewonnen. We zijn in de middenmoot geëindigd. 

Rond vijf uur waren alle partijen gespeeld en werden de goed verzorgde prijzen verdeeld. 

 

Het was een gezellige en sportieve dag. De scheidsrechter is 6 of 7 keer te hulp geroepen 

voor het meten en heeft helaas een gele kaart uit moeten reiken. 

De speler die de gele kaart in ontvangst mocht nemen, had met zijn voeten grof op de ring 

gestaan bij het gooien. 

Oei, daar mogen we allemaal wel een beetje meer op letten denk ik…. 



De uitslag was:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1e 

 

Team van  

Cor Kooi 

 

 

 

 

 

2e Team  Wim Verboom  Les Pointeurs 

     [Mohamud, Michiel, Maarten Rietje, Wim en Bart] 

3e Team  Klaas Vonk  Les Pointeurs 

     [Tineke, Veroni, Gerie, Klaas, Serdo en Jan v. H] 

 

[Redaktie: De foto’s van het 2e en 3e team waren helaas niet bruikbaar] 

 

 

Er was geen aanmoedigingsprijs. Ik vermoed dat de groep uit Waddinxveen daar met 2 

gewonnen partijen een heel goeie gooi naar hadden gedaan! 

Al met al een zeer geslaagde dag. 

 

Gezien de grote belangstelling is het misschien een goed idee om ook in de nazomer een 

sextet toernooi buiten te organiseren? Met mooi weer erbij? 

Dan heb ik er nu al zin in. 

 

Pnella 
 

 

 

 



 

 
 

Heeft u iets te vieren, dan kunnen wij uw feest verzorgen! 

Catering en zaalverhuur  
 
O.a. diverse gebakjes, diverse taarten, ontbijt, lunch, hapjes, borrel, buffetten. 
 
Neem eens een kijkje op onze website www.eventcatering-alphen.nl 
Facebook www.facebook.com/heerlijketenalphen 
Email adres mikerotmensen@hotmail.com 
 
Telefonisch bereikbaar op 0172-786026   
 
Adres: Mike Rotmensen 
    Sterrenlaan 112 
    2402 BA Alphen aan den rijn 

 

 

 

http://www.eventcatering-alphen.nl/
mailto:mikerotmensen@hotmail.com


CLUBONTMOETING LES POINTEURS – DE WOUWSE BOULES 

 

 

Ja, het was weer zover en nu ik dit schrijf is er al gespeeld . Er deden 52 spelers mee; 

22 deelnemers van de Wouwse boules en 30 van les Pointeurs.  

Er is die middag sportief gespeeld en veel gelachen. Maar er werd ook volop gestreden 

voor de eerste plaats . 

 

Nu wil het toeval dat de eerste plaats een gedeelde plaats werd en dus ook leuk verdeeld: 

Corrie Schagen van Wouwse boules samen met Janna Slappendel van les Pointeurs. 

Er waren totaal 6 teams met 3 gewonnen partijen. 

 

We hadden we dit jaar 2 scheidsrechters: Henk Lacourt en Gerard Koreman die stage liep 

en hij mocht dus menigmaal meten. Dit hield ook in dat ze vooral opletten of de nieuwe 

regels gehandhaafd werden. 

 

Ik wil vooral Ineke bedanken die voor de drankjes en hapjes zorgde, want zonder de 

scheidrechters en Ineke kunnen we toch niet spelen. 

 

Mary had voor de eerste 6 een prijs. en daarna hebben we nog 20 prijsjes verloot, dus 

menigeen ging met een prijs naar huis. 

De volgende ontmoeting vindt plaats bij de Wouwse Boules en wel op donderdag 13 juli. 

 

 

 



EXTRA FOTO’S bij Email versie 

 

 

 
 

 

  



 
 

 

  



ACTIE VOOR ALPE D’HUZES OP ZONDAG 30 APRIL. 

 

Zondag 30 april vindt er een groot evenement plaats op ons terrein t.b.v. extra sponsoring 

van de deelnemers aan Alpe d’Huzes. 

Vanaf 10.30 uur tot ongeveer 15.00 uur zijn er allerlei activiteiten zoals schminken, harten 

versieren en natuurlijk jeu de boulen. 

Tevens staat er een springkussen klaar voor de kinderen. 

Deelname aan deze activiteiten is gratis, maar er staat wel een bus klaar waarin een 

donatie gedaan kan worden voor Alpe d’Huzes. 

Les Pointeurs stelt haar accommodatie gratis ter beschikking en van elke gebruikte 

consumptie doneren we € 0,20. 

Ons idee is om de bezoekers naast het steunen van dit goede doel tegelijkertijd kennis te 

laten maken met onze club en met het jeu de boulen oftewel pétanque. 

Zo kunnen we op deze dag twee doelen dienen: 

1. Sponsoring van de deelnemers aan Alpe d’Huzes. 

2. Reclame maken voor onze club en hopelijk nieuwe leden werven. 

Het zou fijn zijn als er op zondag 30 april veel leden van les Pointeurs aanwezig zijn. 

Julie hoeven niet op het springkussen en jullie worden ook niet geschminkt, maar we 

vragen wel van jullie om bezoekers te ontvangen en met hen een paar potjes te gaan jeu 

de boulen, zodat deze bezoekers enthousiast worden voor onze sport en onze vereniging. 

Mogen wij op jullie aanwezigheid rekenen? 

 

Alvast bedankt,                     Cees, Hans, Corrie en Tineke 

 

 

 

  
  

  

  

  
  
  
  
          Sterrenlaan 168   
          2405  BC Alphen   

  
          Tel:     0172 - 445600   
          Fax:   0172 - 244128   

  
  

  

  
  

  

  



Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 22 febr. 2017 

 
Aanwezig:  volgens de presentielijst 39 leden.  
 
Afwezig m.k.g.: Len Aartman, Bert Cornelissen, Hennie Elling, Annechien Hazewinkel, Ineke 

Kessenich, Corrie Lacourt, Ben Te Marvelden, Joke van Nieuw Amerongen, 
 Netty Siemons, Kasper Slappendel, Janna Slappendel, Loes Swier, Iny van 
 der Toorn, Erik Vorstenbosch, Hans Wittenberg, Lyda Wittenberg, Peter Zoet en 

Joke Zoet. 
 
 
1.   Opening 
 
 De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
 Excuses namens de afdeling techniek. De nieuwe boxen zijn wel binnengekomen, maar  
 hebben we niet aan de praat gekregen. Ook een notebook wil niet meewerken, waardoor er  
 geen PowerPoint presentatie kan worden gegeven. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
 Er wordt één punt toegevoegd aan de agenda en deze valt onder het jaarverslag van de 
 penningmeester. 
 Het gaat over een stukje verandering van financiering en komt bij punt 6 aan de orde.  
 
3. Mededelingen 
 
 Er zijn 18 leden die zich afgemeld hebben voor deze vergadering. 
 Er wordt even stilgestaan bij het aantal mensen dat ons in 2016 is ontvallen. 
 Hans Geilstra, Bram Langelaar, Kitty de Koning en Fie Smolenaars. 
 
4. Notulen van de Algemene Najaarsvergadering d.d. 9 november 2016 
 
 Er zijn geen op/aanmerkingen. 
 Het verslag wordt vastgesteld. 
 
5. Jaarverslag secretaris 
 
 Geen op/aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
6. Jaarverslag penningmeester 
 
 Cees de Heij geeft uitleg over de financiële resultaten van het afgelopen jaar. 
  
 Financiering van de vereniging: 
 Er is een plan geopperd om te kijken naar een andere financiering met betrekking tot de lening 
 die wij hebben bij de ABNAMRO Bank. We betalen nu 5,5% rente bij deze bank.   
 Over de resterende looptijd van de lening zijn de bankkosten € 2.000,- bovenop de 5,5% rente. 
 Het bestuur wil 70 obligaties van € 500,- uitzetten bij de leden. Dit kan alleen als er ingetekend 
 wordt op € 35.000,-. Dit is het resterende bedrag van de lening. 
 We hebben in gedachten een rente van 2% uit te keren in een looptijd van 7 jaar. Nu nog een  
 looptijd van 6 jaar en 7 maanden. 
 Jaarlijks zullen er 10 obligaties uitgeloot worden.  
 De bedoeling is om met deze obligatielening de lening bij de bank per juli 2017 af te lossen. 
 Hierdoor kan dan ook gelijk de bankrekening komen te vervallen. 
 Begin maart zal er een prospectus worden rondgestuurd naar de leden en zal er een aparte 
 avond worden belegd om over de voorwaarden van gedachten te wisselen. 
 De vergadering gaat, voorafgaand aan besluitvorming hierover, met algemene stemmen 
 akkoord met agendering van dit voorstel, waarna ook dit principebesluit met algemene stemmen  
 wordt aangenomen. 



7. Verslag kascommissie 2016 
  
 Peter Sloothaak doet verslag van de kascommissie. 
 Op 25 januari heeft de kascontrole plaatsgevonden en de cijfers zijn door de commissie 
 goedgekeurd en decharge van het bestuur wordt voorgesteld, waarmee door de vergadering 
 wordt ingestemd. 
 De penningmeester wordt bedankt voor de wijze waarop hij de boekhouding heeft uitgevoerd.  
 De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun inzet. 
 
8. Benoeming kascommissie 2017 
 
 Voor 2017 bestaat de kascommissie uit Ton van Dijk en Jacques van den Wijngaarden. 
 Hans Mooren en Peter Sloothaak melden zich aan als reserve. 
 
9. Bestuursverkiezing 
 
 Aftredend en herkiesbaar is Cees de Heij. Voorgesteld wordt Cees te herbenoemen als 
 bestuurslid. Dit gebeurt bij acclamatie. 
 Tussentijds is Désirée Schalk afgetreden. Tineke Walvis is kandidaat om haar op te volgen. 
 Daar er geen tegenkandidaat is wordt ook Tineke bij acclamatie benoemd. 
 Om persoonlijke redenen heeft Hans Mooren in december afscheid genomen. 
 Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid welke de functie van tweede penningmeester kan  
 overnemen. 
 Tot wij een nieuwe kandidaat bestuurslid hebben, gaan wij met zijn zevenen door. 
 
  PAUZE 
 
10. Verder in 2017 
 
 Er was een bruto kantineomzet van € 24.605,-. Dat is € 550,- meer dan in 2015. 
 Echter, het uitgave patroon ligt wat hoger. De verhoging van de muntenverkoop is van 
 € 0,75 naar € 0,80 gegaan.  
 We zullen uitermate voorzichtig zijn met investeringen in 2017 en de reserves weer 
 omhoog brengen. 
 
 Er zijn 12 traptreden verkocht. Er is afgesproken de naamsvermeldingen er 10 jaar op te laten 
 staan. 
 Ook op de bordjes op de banen kunnen nieuwe namen worden gezet. De afgesproken 10 jaar 
 is hier ook ruimschoots overschreden.  
 
 Tineke Walvis had een PowerPoint presentatie voorbereid, maar helaas doet de apparatuur het 
 niet. 
 Door werkzaamheden en studie stopt Peter van Waaij binnenkort als scheidsrechter voor onze 
 club. Ook Willeke van der Klaauw gaat ermee stoppen. 
 Gerard Koreman en Hans van der Spek zijn bezig met de scheidsrechtersopleiding. 
 In het najaar start er een nieuwe opleiding. Geprobeerd zal worden deze opleiding bij ons in de 
 kantine te laten plaatsvinden. 
 Henk Lacourt geeft aan dat het hem soms ook teveel wordt om als scheidsrechter te fungeren. 
 Het zal dus fijn zijn als meer mensen de cursus willen gaan doen, zodat je niet altijd een beroep  
 hoeft te doen op dezelfde mensen. 
 De leden zullen persoonlijk worden aangesproken. De kosten zijn voor de vereniging. 
 
 Gevraagd wordt wat de cursus inhoudt. Hierop wordt geantwoord dat het gaat om 4 dagdelen,  
 die verdeeld zijn over 4 weekenden. Je krijgt lesmateriaal mee en verder doe je een digitale  
 zelfstudie. Aan het eind van de studie vindt de proeve van bekwaamheid plaats. 
 De cursus voor de wedstrijdleider betreft 4 avonden. 
  
 Er zijn vaak meer dan 50 recreanten aanwezig op de woensdag- en zaterdagmiddag. De  
 zondag handhaven we ook als speeldag voor de recreanten. 
 
 Bij het animatietoernooi zijn ook vaak meer dan 50 mensen aanwezig. 



 Op 30 april houden we een actie voor Alpe d’Huzes. 
 In enkele kranten komt een uitnodiging te staan om te komen boulen en gelijk iets te doen voor 
 Alpe d’Huzes. 
 
 Er zijn veel minder inschrijvingen gekomen voor doublette en triplette competities. 
 Dit heeft te maken met de NPC competitie. Op 6 maart zal in een vergadering door het 
 districtsteam een voorstel worden gedaan om in het hele district een wintercompetitie te laten  
 draaien. 
 
 Voor de zomercompetitie doubletten kan men zich opgeven bij Mary Woertman en Tineke  
 Walvis. 
 
 Aan de NPC is vorig seizoen heel enthousiast begonnen. Iedereen die interesse heeft om 
 in het nieuwe seizoen mee te gaan doen kan zich nu inschrijven. 
 Als je in het hoogste team wilt spelen ben je verplicht mee te doen aan de trainingen. 
 De andere spelers hebben de mogelijkheid om te trainen. 
 Er zal een trainer van buitenaf worden aangesteld. Voor het selectieteam gaat het om 2 
 trainingen per maand, en voor de andere deelnemers 1 training per maand. 
 
 André Woertman zal dit jaar de trainingen weer verzorgen voor nieuwe leden. 
 Ook leden die al langer lid zijn, maar toch graag instructie willen hebben, kunnen aan deze 
 trainingen meedoen. De trainingen vinden plaats elke laatste maandag van de maand van 
 19.00 tot 21.30 uur. 
 
 Hans van der Spek zegt dat op 18 maart de leden van de jeu de boulesclub uit Gemert naar 
 Alphen komen. Zij komen met 50 mensen.  Wij willen van onze club ook 50 deelnemers 
 hebben. Er wordt gratis koffie en thee aangeboden. Voor de stamppot wordt € 7,50 per persoon  
 gevraagd. Er zal triplette worden gespeeld. 
 
 Peter van Waaij deelt mee dat wij op zoek zijn naar iemand die de PR wil doen.  
 Peter is weer gaan werken en gaat een universitaire deeltijd studie doen. Daarom moet hij met 
 enkele werkzaamheden gaan stoppen. 
 Hij is nog steeds van plan in het volgende voorjaar afscheid te nemen als voorzitter van de club.  
 Hij wil wel interim optreden, maar geen 3 jaar meer. 
 Aan de leden wordt gevraagd er goed over na te denken wie de nieuwe voorzitter kan worden  
 en wie de PR op zich wil nemen. 
 
11. Rondvraag 
 
 Ton van Dijk vraagt of er weleens is overwogen om van het voorzitterschap een duobaan te 
 maken. Hierop wordt geantwoord dat dit een goed voorstel is. 
 
 Wim Verboom vraagt of er niet meer bekendheid aan petanque moet worden gegeven. 
 Hierop wordt geantwoord dat je iemand moet hebben die een beetje gemakkelijk schrijft. 
 Je artikel moet letterlijk zo in de krant kunnen verschijnen. Het moet panklaar zijn. 
 
 Hans van der Spek en Hub Schraven hebben samen overlegd over het geven van een jeu de 
 boules middag voor mensen met een verstandelijke handicap. Waarschijnlijk zal dat op een 
 zondag gaan plaatsvinden in het najaar. Er kunnen 20 à 25 mensen aan deelnemen en deze  
 mensen moeten zich vrijwillig opgeven. 
  
 Wim Verboom zegt dat in het competitie reglement staat dat er op de 2e en 4e dinsdag  
 competitie wordt gespeeld.  
 Dit moet zijn op de eerste en derde dinsdag. 
 
 Henk Lacourt geeft aan dat per 1 maart het nieuwe reglement in werking treedt. Het RPS  
 reglement voor de petanque sport. De samenvatting hiervan hangt op het prikbord en Lucia zal 
 deze samenvatting naar alle leden sturen. 
 Erik Vorstenbosch heeft het op de website gezet. 
 
 Cees de Heij vertelt dat er 5 leden zijn die nog geen contributie betaald hebben. 
 Zij hebben een brief gekregen. 



 Peter van Waaij bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en nodigt de leden  
 uit nog iets te blijven drinken. 
 
 Om 21.55 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 De voorzitter       De secretaris 

 

 

 

 

LIEVE MENSEN 
 
Tijdens het ziekte proces van mijn "meisje" werd door jullie regelmatig gevraagd hoe gaat 
het met Ina. 
Liefst ging ik deze vraag hoe welgemeend ook, liefst een beetje uit de weg, ik had nooit 
een positief bericht te melden. 
En dan op 11 januari jl. is ze met een zuchtje van ons heen gegaan. 
Zoveel medeleven en belangstelling op welke wijze betoont, mochten mijn kinderen en ik 
van jullie ontvangen. 
Het werkte als balsem voor onze ziel. 
Heel, heel veel dank lieve leden van Les Pointeurs wij zullen dit nooit vergeten. 
 
Hans 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

    
  
  

    Right at Home Nederland   
   Uranusstraat 14   

    AG Alpen a/d Rijn 2402   
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Aan de leden van ACP Les Pointeurs, 

 

 

Tijdens de laatste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op 22 februari 2017, is door 

de leden ingestemd met een voorstel om een obligatielening bij de leden uit te zetten, om hierdoor 

het resterende deel van de lening van de vereniging bij ABNAMRO af te kunnen lossen. 

 

Waarom deze lening, zult u zich wellicht afvragen? 

In de afgelopen jaren hebben wij een groot gedeelte van de lening bij ABNAMRO af kunnen 

lossen, waardoor er nu nog een resterend bedrag van 35.000 EUR over is. Het is, gezien de 

financieel gezonde toestand van de vereniging, geen enkel punt om ook dit resterende deel in 

zeven jaar verder af te lossen. Echter, wij betalen naast een behoorlijk hoge rente (ten opzichte 

van de huidige marktrente) ook nog allerlei bankkosten. 

 

Wat is de bedoeling? 

De vereniging zet een obligatielening uit voor een bedrag van 35.000 EUR en lost per juli 2017 het 

overgebleven gedeelte van de lening bij ABNAMRO af. Hiermee kan dan ook gelijk de 

bankrekening bij de bank komen te vervallen. 

In het prospectus hebben wij getracht een overzicht te geven van alle kenmerken en voorwaarden 

waar deze lening, naar ons idee, aan zou moeten voldoen. Echter, wij hebben met de leden 

afgesproken om over de voorwaarden (en niet de reeds vastgelegde kenmerken) van gedachten te 

wisselen. 

Dit willen wij graag doen door middel van een extra ledenvergadering op vrijdag 17 maart 

2017, om 19:30u in de kantine. De agenda voor deze ledenvergadering kent slechts één 

agendapunt:  voorwaarden waaronder de obligatielening wordt uitgegeven. 

 

Zijn er risico's voor de vereniging en voor de leden? 

Uiteraard. Wij gaan als vereniging een verplichting aan, maar deze is vergelijkbaar met de 

verplichting welke wij dertien jaar geleden met ABNAMRO Bank aangegaan zijn. En toen lag het 

leenbedrag op 100.000 EUR. Tot op de dag van vandaag hebben wij elke aflossing kunnen doen, 

zonder enkel probleem.  In 2016 is zelfs een extra bedrag van 5000 EUR afgelost! 

Onze vereniging staat er financieel erg goed voor met een stevig eigen vermogen en een 

solvabiliteit van meer dan 70%. De lening bij ABNAMRO (of de obligatielening als opvolger) van 

35.000 EUR is het enige vreemd vermogen binnen de vereniging tegen een eigen vermogen van 

meer dan 127.000 EUR (Balans Ultimo 2016). De verwachting van het bestuur is dat het aflossen 

en betalen van rente geen probleem op zal leveren in de komende jaren, temeer daar door deze 

verandering een behoorlijke kostenbesparing valt te realiseren! 

 Voor de volledigheid melden wij u dat er voor de lening bij de bank garanties gegeven zijn door de 

Gemeente Alphen aan den Rijn en de Stichting Waarborgfonds Sport, welke wegvallen als wij de 

lening bij ABNAMRO aflossen. 

 

Vergelijking 

Wij hebben de lening bij ABNAMRO en de obligatielening voor wat betreft rente en kosten (buiten 

de aflossingen) op de volgende pagina eens voor u op een rij gezet. 

 

 

ACP Les Pointeurs / Bestuur 

  



ABNAMRO LENING                 
 

  OBLIGATIES 

  aflossing 

 

resterend 

 

ABN AMRO 

rente 

 

bereidbaar-

heidsstelling 

 

bankkosten 

 

aflossing resterend rente 

  
        

  
 

  
 

  

  
    

5,50% 

 

0,03% 

 

  

 

  

 

2,00% 

  
        

  

 

  

 

  

31-12-2016 
  

37500 
     

  
 

  
 

  

1-1-2017 1250 
 

36250 
     

  
 

  
 

  

1-4-2017 1250 
 

35000 
     

  
 

  
 

  

1-7-2017 1250 
 

33750 
     

  
 

  35000   

1-10-2017 1250 
 

32500 
 

-446,88 
 

-21,09 
 

  
 

  
 

  

1-1-2018 1250 
 

31250 
 

-429,69 
 

-21,48 
 

-101,16 
 

  
 

  

1-4-2018 1250 
 

30000 
 

-412,50 
 

-21,88 
 

  
 

  
 

  

1-7-2018 1250 
 

28750 
 

-395,31 
 

-22,27 
 

  
 

5000 30000 -700,00 

1-10-2018 1250 
 

27500 
 

-378,13 
 

-22,66 
 

  
 

  
 

  

1-1-2019 1250 
 

26250 
 

-360,94 
 

-23,05 
 

-201,16 
 

  
 

  

1-4-2019 1250 
 

25000 
 

-343,75 
 

-23,44 
 

  
 

  
 

  

1-7-2019 1250 
 

23750 
 

-326,56 
 

-23,83 
 

  
 

5000 25000 -600,00 

1-10-2019 1250 
 

22500 
 

-309,38 
 

-24,22 
 

  
 

  
 

  

1-1-2020 1250 
 

21250 
 

-292,19 
 

-24,61 
 

-201,16 
 

  
 

  

1-4-2020 1250 
 

20000 
 

-275,00 
 

-25,00 
 

  
 

  
 

  

1-7-2020 1250 
 

18750 
 

-257,81 
 

-25,39 
 

  
 

5000 20000 -500,00 

1-10-2020 1250 
 

17500 
 

-240,63 
 

-25,78 
 

  
 

  
 

  

1-1-2021 1250 
 

16250 
 

-223,44 
 

-26,17 
 

-201,16 
 

  
 

  

1-4-2021 1250 
 

15000 
 

-206,25 
 

-26,56 
 

  
 

  
 

  

1-7-2021 1250 
 

13750 
 

-189,06 
 

-26,95 
 

  
 

5000 15000 -400,00 

1-10-2021 1250 
 

12500 
 

-171,88 
 

-27,34 
 

  
 

  
 

  

1-1-2022 1250 
 

11250 
 

-154,69 
 

-27,73 
 

-201,16 
 

  
 

  

1-4-2022 1250 
 

10000 
 

-137,50 
 

-28,13 
 

  
 

  
 

  

1-7-2022 1250 
 

8750 
 

-120,31 
 

-28,52 
 

  
 

5000 10000 -300,00 

1-10-2022 1250 
 

7500 
 

-103,13 
 

-28,91 
 

  
 

  
 

  

1-1-2023 1250 
 

6250 
 

-85,94 
 

-29,30 
 

-201,16 
 

  
 

  

1-4-2023 1250 
 

5000 
 

-68,75 
 

-29,69 
 

  
 

  
 

  

1-7-2023 1250 
 

3750 
 

-51,56 
 

-30,08 
 

  
 

5000 5000 -200,00 

1-10-2023 1250 
 

2500 
 

-34,38 
 

-30,47 
 

  
 

  
 

  



1-1-2024 1250 
 

1250 
 

-17,19 
 

-30,86 
 

-201,16 
 

  
 

  

1-4-2024 
        

  
 

  
 

  

1-7-2024 
        

  
 

5000 0 -100,00 

  
        

  
 

  
 

  

  
  

    -6032,81   -675,39   -1308,12   
 

  -2800,00 

  
        

  
 

  
 

  

  
        

  
 

kosten boeterente -495,00 

  
        

  
 

  
 

  

                  --8016,32       -3295,00 

            
verschil 4721,32 



Prospectus Obligatielening 2017 

 
1. Doel  

In dertien jaar heeft de vereniging Alphense Club de Pétanque Les Pointeurs het grootste deel van een 

leningovereenkomst met ABNAMRO Bank, ter grootte van 100.000 EUR, terugbetaald. Met een 

aflossingsschema van 5.000 EUR per jaar blijft nog een resterende looptijd van deze lening van zeven jaar 

over.  

Zeven jaar waarin de vereniging niet alleen een rente betaalt die fors boven de basisrente ligt door het 

bedrijfsmatige karakter van de overeenkomst, maar ook een steeds groter wordend kostencomponent, 

bestaande uit bereidheidsstellingsprovisies en rentefixatie, naast de kosten voor het aanhouden van een 

extra bankrekening.  

 

Vanuit financieel oogpunt is het aantrekkelijk om het resterende leningdeel, ter grootte van 35.000 EUR, 

onder te brengen bij de leden. Niet alleen kan aan de leden een rente vergoed worden welke boven 

vergelijkbare beleggingsproducten ligt, maar tegelijkertijd kan een besparing op rente en kosten 

gerealiseerd worden (zie bijlage). 

 

In de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2017 van de Alphense Club de Pétanque Les Pointeurs is 

een besluit tot aangaan van een obligatielening met een minimum- en een maximum van 35.000 EUR met 

algemene stemmen aangenomen.  

 

Het bestuur heeft toegezegd deze (concept) prospectus zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk begin maart 

2017, aan de leden te doen toekomen, waarna in een overleg met geïnteresseerden in maart 2017 de 

(rand)voorwaarden zullen worden vastgesteld, zodat het definitieve prospectus per 1 april aan de leden 

uitgereikt kan worden. Buiten de nog vast te stellen (rand)voorwaarden vallen de hieronder reeds 

genoemde vastgestelde kenmerken van de overeenkomst: 

a.  minimum- en maximumbedrag € 35.000,-  

b.  coupures van € 500,-  

c.  interestvoet 2% op jaarbasis  

d.  interest betaalbaar jaarlijks achteraf  

e.  uitgifte obligaties per begin juli 2017  

f.  obligaties worden á pari uitgegeven  

g.  looptijd van 7 jaar, waarvan uitloting en uitbetaling in 7 jaar  

h.  obligaties worden op naam gesteld en zijn niet overdraagbaar  

i.  inschrijving schriftelijk vanaf 01 april 2017  

j.  sluiting inschrijving op 30 mei 2017  

k.  toewijzing door het bestuur na 30 mei 2017  

l.  storting vóór 01 juli 2017  

m.  de eerste uitloting per 01 juli 2018, de jaren daarna steeds per 01 juli.  

n.  de eerste rentebetaling in juli 2018, de jaren daarna steeds in juli. 

  



2. Uitgifte  

a. De obligatielening wordt uitgegeven door de Alphense Club de Pétanque Les Pointeurs (hierna te noemen 

de Vereniging), gevestigd te Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 40447259. 

b. Het bestuur behoudt zich tot 10 juni 2017 het recht voor de obligatielening terug te trekken.  

c. De lening wordt uitgeschreven tot een bedrag van maximaal € 35.000,- 

d. De lening wordt uitgegeven tegen 100% van de nominale waarde (à pari).  

e. De obligaties worden uitgegeven met een tegenwaarde van € 500,- per stuk. Het is mogelijk om voor 

meerdere obligaties in te schrijven.  

f. De obligaties worden op naam uitgegeven. 

g. Uitgifte geschiedt alleen en rechtstreeks aan leden van de Vereniging en/of hun familieleden.  

h. Alphense Club de Pétanque Les Pointeurs is obligatieverstrekker. Het lid dat een obligatie koopt is de 

obligatiehouder. 

i. Iedere deelnemer ontvangt kosteloos één of meer op naam gestelde en genummerde obligatie(s) met 

opgave van het bedrag. 

j. De Vereniging houdt een register bij waarin op nummer de namen en laatst bekende adressen van de 

obligatiehouders worden vermeld. Het door de secretaris bijgehouden register is leidend. Het register is 

niet openbaar en uitsluitend te raadplegen door het bestuur. Door het bestuur zullen geen mededelingen 

worden gedaan omtrent aan wie en voor welk bedrag obligaties zijn uitgereikt.  

k. Bij verhuizing van de obligatiehouder dient dit schriftelijk of via mail aan de secretaris van de Vereniging te 

worden doorgegeven. 

 

3. Looptijd  

a. De obligatielening heeft een looptijd van maximaal 7 jaar gerekend vanaf de datum van uitgifte zoals 

beschreven onder punt 4.  

b. Na afloop van het eerste jaar van de looptijd worden obligaties uitgeloot. Jaarlijks worden 1/7e uitgeloot van 

het met de lening verkregen bedrag. Het bestuur van de Vereniging kan besluiten om een hoger 

percentage uit te loten indien de financiële positie van de vereniging dit mogelijk maakt.  

c. De eerste uitloting van obligaties zal in de Jaarlijkse Algemene Vergadering van februari 2018 

plaatsvinden, waarbij als uitlotingsdatum 1 juli 2018 geldt. Uitlotingen in de jaren na 2018 kennen 

uitsluitend de eerste juli van het betreffende jaar als uitlotingsdatum. 

d. Bij uitloting is de originele, op naam gestelde en genummerde obligatie binnen een jaar na uitlotingsdatum 

inwisselbaar, waarna betaling van de oorspronkelijke inleg plaatsvindt zoals beschreven onder punt 7.  

 

4. Inschrijving en inschrijvingskosten  

a. De inschrijving wordt geopend op 01 april 2017. Dit is het moment waarop alle leden via een brief en per e-

mail uitgenodigd worden om in te schrijven op de obligatielening. Het aanmeldingsformulier wordt daartoe 

bijgevoegd. Inschrijving op de obligatielening is ook mogelijk via een inschrijfformulier dat bij de 

penningmeester is te verkrijgen.  

b. De inschrijving wordt gesloten indien het maximale bedrag van € 35.000,- is bereikt doch uiterlijk 30 mei 

2017. 

c. De datum van ontvangst van de inschrijving is leidend voor de volgorde van inschrijving ingeval van 

overtekening. 

d. Inschrijving verplicht tot afneming van de obligatie.  

e. Het is niet mogelijk de voorkeur voor een specifiek eindcijfer uit te spreken.  

f. Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd.  

 

  



5. Uitgifte proces en bewaring  

a. Na sluiting van inschrijving ontvangen deelnemers van het bestuur een factuur die binnen 30 dagen, doch 

voor 1 juli 2017, dient te worden voldaan door overschrijving van het totale bedrag op de bankrekening van 

de vereniging; rekeningnummer: IBAN NL84 INGB 0000 0492 39 onder vermelding van: obligatielening 

ACP Les Pointeurs en het nummer van de obligatie.  

b. De nominale bedragen van de uitgegeven obligaties kunnen desgewenst ook contant worden voldaan bij 

de penningmeester van de vereniging, waarvoor de obligatiehouder een kwitantie ontvangt als bewijs van 

betaling. 

c. Voor alle obligaties geschiedt de inschrijving in het obligatieregister na ontvangst van betaling. Zodra de 

storting van het totale bedrag door de Vereniging is ontvangen worden de obligaties aangemaakt en 

ondertekend door voorzitter en penningmeester en via een ontvangstbewijs aan de obligatiehouder 

overgedragen. Iedere obligatiehouder ontvangt dus kosteloos een op naam gesteld en genummerd 

certificaat per obligatie.  

d. Bewaring van de obligaties dient door de deelnemers zelf te worden verzorgd. Bewaring van de registers 

met gegevens over de obligatiehouders zal door de secretaris van de Vereniging op zorgvuldige wijze 

plaatsvinden. De obligaties zijn niet verhandelbaar en niet overdraagbaar.  

 

6. Rente 

a. Op de obligaties wordt jaarlijks een rente vergoed van 2 % per 12 maanden.  

b. Voor het bepalen van de rente over het eerste jaar wordt ervan uitgegaan dat de lening ingaat op 1 juli 

2017 en dat de rentevergoeding plaatsvindt met ingang van die datum.  

c. De rente wordt vanaf 2018 ieder jaar uitgekeerd in de maand juli.  

 

7. Terugbetaling  

a. In de in het voorjaar te houden ledenvergadering van de Vereniging zal met ingang van de Jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering in 2018 steeds 1/7e (zijnde tien obligaties) van het oorspronkelijk aantal 

afgesloten obligaties worden uitgeloot.  

b. Het bestuur kan besluiten meer obligaties uit te loten en heeft daarvoor geen toestemming nodig van de 

ledenvergadering.  

c. Loting vindt plaats door twee door de vergadering aan te wijzen leden, niet zijnde bestuursleden.  

d. De uitgelote nummers worden gepubliceerd op de website en in het clubblad van de Vereniging. 

e. De houders van de uitgelote obligaties worden schriftelijk geïnformeerd door het bestuur van de 

Vereniging.  

f. Uitbetaling vindt plaats tegen inlevering van het gewaarmerkte certificaat en legitimatie door de deelnemer. 

De deelnemer ontvangt daarvoor een ontvangstbewijs waarna de terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen 

na inlevering, doch niet eerder dan op 1 juli in het jaar van uitloting, via overschrijving naar het opgegeven 

bankrekeningnummer op naam van de obligatiehouder (of zijn/haar erfgename) zoals deze bekend is in het 

betrokken register.  

g. Indien binnen een jaar na de schriftelijke kennisgeving niet om uitbetaling is gevraagd, vervalt de obligatie 

aan de Vereniging.  

 

8. Waarborgen  

a. Jaarlijks geeft de kascommissie van de Vereniging een oordeel over de financiële positie van de 

Vereniging. Het bestuur van de Vereniging zal er over waken dat te allen tijde voldoende zekerheden 

worden aangehouden voor de tegenwaarde van alle uitstaande obligaties.  

b. De aanbieder en de uitgifte van deze obligatie vallen onder de Vrijstellingsregeling Wet toezicht 

Effectenverkeer 1995.  

c. De aanbieder van deze obligatie staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

  



9. Verhandelbaarheid  

a. Er bestaat geen mogelijkheid om de obligaties te verkopen aan derden. Er bestaat eveneens geen 

mogelijkheid tot het inleveren van de obligatie tegen contanten bij de Vereniging voordat de obligatie wordt 

uitgeloot. 

  

10. Overlijden  

a. In geval van overlijden van de obligatiehouder zal het opgebouwde bedrag beschikbaar gesteld kunnen 

worden, mits de financiën van de Vereniging dit toelaten. De erfgenaam dient het bestuur van de 

Vereniging schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Tevens dient de erfgenaam aan te tonen de rechtmatige 

eigenaar te zijn van de obligatie middels overlegging van een notariële verklaring van erfrecht. De kosten 

hiervan zijn voor rekening van de betreffende erfgenaam.  

b. Het bestuur kan het aantal obligaties wat door overlijden weer in bezit van de Vereniging is gekomen weer 

onderhands uitgeven, danwel in mindering brengen op de eerstvolgende uitloting(en). 

 

11. Bijzondere gevallen  

a. Een obligatiehouder kan, indien er sprake is van een bijzondere reden het bestuur van de vereniging 

verzoeken om tot eerdere aflossing van zijn obligatie(s) over te gaan.  

b. Over een dergelijk verzoek beslist het bestuur van de vereniging in een bestuursvergadering. 

c. Ondercuratelestelling, surcéance-van-betaling of faillissement van de obligatiehouder wordt niet  

aangemerkt als bijzondere reden om tot eerdere aflossing over te gaan.    

d. Indien de vereniging ophoudt te bestaan zal aflossing van de dan nog resterende uitstaande obligaties 

alleen plaatsvinden indien aan alle overige verplichtingen door de vereniging is voldaan.  

 

 
Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Alphense Club de Pétanque Les 

Pointeurs van 1 maart 2017 en kan worden aangevuld c.q. gewijzigd in een vergadering van het bestuur. 

 

 

 

 

DE TRAPTREDEN. 

 

Reeds enige tijd geleden zijn er inmiddels 13 traptreden verkocht aan diverse leden met 

het doel de kosten van het verplaatsen van de trap te dekken. 

 

“Wanneer komen onze namen nou op die treden te staan?” 

Dat is een veelgehoorde vraag, waarop het volgende antwoord gegeven kan worden: 

Zodra we per 1 april weer buiten gaan boulen, gaat Gerard de trap helemaal opnieuw 

schuren en lakken en als dat voor elkaar is, komen de namen van de sponsors op de 

treden te staan. Op deze manier bereiken we een optimaal resultaat. 

Dus nog even geduld, mensen; er wordt aan gewerkt. 

 

Voor diegenen, die graag een traptrede hadden willen kopen, maar net te laat waren, is er 

een alternatief: 

Voor € 25 kunt u uw naam of meerdere namen op één van de ronde scoreborden in de hal 

laten plaatsen.  

Hiervoor kunt u zich opgeven bij één van de bestuursleden. 



 

 

We wensen de familie en vrienden veel sterkte met dit verlies. 

Namens het bestuur en leden van Les Pointeurs 



IN MEMORIAM 

 

 

Helaas is ons weer een lid van Les Pointeurs ontvallen: 

 

 

INES KOOPMAN 

 

 

We zullen haar missen en wensen hierbij de familie en vrienden sterkte met dit verlies. 

Namens het bestuur en leden van Les Pointeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wijzigingen in het spelreglement Pétanque 

  

Inleiding  
Wellicht heeft u in de wandelgangen al vernomen dat er in december door de FIPJP 

een aantal wijzigingen zijn aangebracht in het spelreglement Petanque. In de meeste 

landen, waaronder Nederland, worden deze regels overgenomen door de 

desbetreffende nationale bonden. In Nederland kiest de NJBB er bovendien voor om 

de Franse/Engels tekst naar het Nederlands te vertalen. Ook deze nieuwste versie van 

de spelregels is inmiddels door de reglementencommissie van de NJBB vertaald en op 

de website van de bond geplaatst (kijk op de website nlpetanque.nl onder het kopje 

“Nieuws”) Dit nieuwe reglement gaat in op 1 maart 2017.  

Wat is er zoal veranderd in dit nieuwe reglement?  

De NJBB heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om naast de wijzigingen ook een 

aantal aanpassingen door te voeren in de eerdere vertaling naar het Nederlands. Voor 

bepaalde begrippen zijn betere termen toegepast en het geheel is nu gemoderniseerd 

en veel leesbaarder geworden. Onderdeel van deze ‘upgrade’ is ook de 

naamswijziging van “Internationaal Spel Reglement” (ISP) naar “Reglement voor de 

Petanque Sport” (RPS).  

Wie alle verschillen tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ tekst wil zien, kan op 

bovengenoemde website een ‘verschillendocument’ inzien en downloaden.  

  

Hieronder een overzicht met de belangrijkste spelregelwijzigingen.  

   

WAAR?  WIJZIGING  OPMERKINGEN  

Art. 3  Het gewicht van het but moet 

liggen tussen 10 en 18 gram. 

Buts mogen niet met een 

magneet opgetild kunnen 

worden  

Dit is het einde voor al die te zware 

plastic buts. Ook de eerder 

goedgekeurde plastic buts van Obut, 

die met een magneet konden worden 

opgepakt, zijn nu verboden.  

Er schijnen overigens nu nieuwe 

lichte plastic buts in de maak te zijn.  

Art. 6  Naast voorgefabriceerde 

werpcirkels zijn nu ook 

‘opvouwbare’ werpcirkels 

toegestaan.   

Het lijkt er op dat het gebruik van 

plastic cirkels sterk wordt gepromoot. 

Er mogen ‘eigen’ (goedgekeurde) 

cirkels worden gebruikt. Worden 

cirkels door de organisatie 

beschikbaar gesteld, dan dienen 

echter deze te worden gebruikt.  

 



 

WAAR?  WIJZIGING  OPMERKINGEN  

Art. 6  Het markeren van de  

(kunststof) werpcirkel voor het 

uitwerpen van het but is nu 

verplicht.  

Beste wijze van markeren: aan de 

binnenkant van (de voorzijde van) 

de cirkel.  

Art. 6  Het team dat de toss of de 

vorige werpronde wint heeft nog 

maar één poging om het but 

geldig uit te werpen. Is het but 

niet geldig uitgeworpen, dan 

mag de tegenstander het but op 

een willekeurige geldige plek 

neerleggen.  

Het team dat het but uitgooit mag 

nog steeds de cirkel ‘naar achteren’ 

leggen als het but niet op 10 meter 

uitgegooid kan worden. Dit geldt ook 

voor de tegenstander wanneer deze 

het but, na een ongeldige uitworp, op 

een willekeurige geldige plek mag 

neerleggen.   

Zie ook artikel 7.  

Art. 6  Als een speler de cirkel opraapt, 

terwijl er nog boules te spelen 

zijn, dan moet deze worden 

teruggelegd, maar mogen 

alleen de tegenstanders nog 

hun boules werpen  

Een prima en noodzakelijke 
toevoeging nu er zoveel van plastic 
cirkels gebruik wordt gemaakt.  
Je ziet hier ook de noodzaak van het 

markeren van de cirkel. Kort 

samengevat: als een equipe de cirkel 

oppakt dan is voor hen de werpronde 

afgelopen!  

Art. 8  Als het but bij het uitwerpen 

wordt tegengehouden door een 

medespeler, dan mag de 

tegenstander het but op een 

willekeurige geldige plek 

neerleggen   

Vloeit logisch voort uit de 

aanpassingen in artikel 6 betreffende 

het uitwerpen van het but. Bij 

tegenhouden door tegenstander of 

andere oorzaak, moet worden 

overgegooid  

Art. 10  Het “vegen” van de ondergrond 

vlak voor een te schieten boule 

is niet toegestaan.   

Deze hardnekkige gewoonte van 

(top)tireurs was natuurlijk al niet 

toegestaan, maar wordt nu expliciet 

in de regels genoemd. Benieuwd of 

tegenstanders en scheidsrechters hier 

nu tegen op durven te treden!  

  



Art.  

10bis  

Gewijzigd in nieuw artikel 11.  

Alle daar op volgende artikelen 

zijn opnieuw genummerd. De 

regels bestaan nu uit 41 

artikelen, in plaats van 40  

In het vervolg van deze tabel wordt 

de oude en de nieuwe nummering 

genoemd.  

Art. 26/ 

oud 25  

Tijdens het meten door de 

scheidsrechter dienen de spelers 

ten minste 2 meter afstand te 

bewaren.  

Was niet verplicht, maar werd in het 

algemeen al toegepast.  

WAAR?  WIJZIGING  OPMERKINGEN  

Art. 27/ 

oud 26  

Als een speler een boule uit het 

speelveld opraapt, terwijl zijn 

medespelers nog boules te 

spelen hebben, dan mogen deze 

boules niet meer gespeeld 

worden.  

Lijkt op dezelfde ‘straf’ als het 

voortijdig oppakken van de cirkel. 

Kort samengevat: de werpronde is 

afgelopen voor de equipe die een 

boule uit het speelveld oppakt!  

Art. 35/ 

oud 34  

Een gele kaart voor het 

overschrijden van de tijdlimiet 

heeft betrekking op alle spelers 

van het betreffende team. Bij 

een 2e overtreding worden zij 

bestraft met het ongeldig 

verklaren van de gespeelde, of 

nog te spelen boule.  

Dit is een behoorlijke sanctie op de 

“1-minuut” regel.  

Voor tijdsoverschrijding wordt nu dus 

het team gestraft en niet meer alleen 

de speler.  

Art. 39/ 

oud 38  

Voorbeelden van incorrecte 

kleding en gedrag zijn 

toegevoegd:  

Geen ontbloot bovenlijf en draag 

schoenen die tenen en hiel 

beschermen. Niet roken, ook 

geen e-sigaretten en geen 

mobiele telefoons.  

Dus geen slippers, of open sandalen!  

  

  

Tenslotte  
In het RPS is veel meer aandacht besteed aan het spelen op tijd en op afgebakende 

banen. Dit heeft te maken met het feit dat spelen op tijd bij steeds meer toernooien 

en nationale kampioenschappen wordt toegepast om de doorloop van een toernooi 

beter te kunnen plannen.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INTERVIEW met LOES SWIER. 

 

 

Op donderdag 9 maart werd ik hartelijk ontvangen bij Loes Swier.  

Loes, een geboren en getogen Alkmaarse is na eerst in Almelo gewoond te hebben in 

1960 in Alphen aan den Rijn neergestreken. Het gezin keek uit over de velden. Heel 

Ridderveld bestond toen nog niet. Tijdens de strenge winter van 1963 heeft Loes dan ook 

erg geleden onder de felle kou, die over het kale land naar hun huis toe kwam gewaaid. 

 

Volgens Hans, haar man, was er in Almelo geen water en bovendien was het handiger 

voor zijn bedrijf om dichter bij Schiphol te wonen. Al snel werd er een boot gekocht en 

hebben ze altijd gevaren, behalve in Almelo. 

Loes trad op een zeker moment zelfs toe tot het bestuur van de watersportvereniging De 

Braasem. Zij was daar de eerste vrouw. 

 

In Almelo waren er ondertussen twee kinderen geboren; Tukkers, volgens Loes. Inmiddels 

zijn er 5 kleinkinderen en zelfs al een achterkleinkind, dat in België woont. 

 

Hans Swier begon met boulen toen 

les Pointeurs nog achter Amigo zat. 

Loes vond er niets aan en ging 

liever badmintonnen of zwemmen. 

Pas toen les Pointeurs naar de 

Olympiaweg verhuisde, is ze met 

haar man meegegaan. Al snel ging 

ze Piet Wijfje helpen met 

kantinediensten en trad ze toe tot de 

schoonmaakploeg. 

 

Ze begon het boulen leuk te vinden 

en uiteindelijk heeft ze competitie 

gespeeld met Babs van den Broek 

en natuurlijk met haar man Hans. De 

laatste jaren is ze recreant. Wat 

haar vooral trok in les Pointeurs is 

het sociale karakter van de club. 

B.v.: voor vervoer kan Loes altijd 

een beroep doen op Els en Karl of 

Lucia. 

 

Naast boulen wordt er door Loes 

veel gebridget, o.a. samen met 

Joost van der Lans. 

 

De afgelopen periode kon ze niet veel boulen door een zeer been. Gelukkig is ze weer 

hersteld en is ze vast van plan om nog vele keren naar de club te komen. 

 

Tineke 



EURO TOERNOOI 

 

Al weer 6 maanden gespeeld met de nieuwe puntentelling. Behalve de gevestigde namen, 

zie ik her en der wat verrassingen. Ligt dit aan de puntentelling, of groeien deze spelers 

naarmate de NPC competitie vordert? 

Hieronder staat de tussenstand (t/m 2 maart 2017). 

Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 

 

Euro toernooi, tussenstand seizoen 2016-2017 

27 wedstrijden gespeeld, beste 14 tellen 

 

 Naam Aanwezig Punten 1 

Gewonnen 

partijen 2 

1 Mohamud Mohamed Ali 26 79,58 uit 14 3,00 (2,42) 

2 Cees de Heij 24 66,48 uit 14 2,57 (2,00) 

3 Gerard Koreman 26 65,64 uit 14 2,43 (1,85) 

4 Pnella van Beek 26 65,6 uit 14 2,36 (1,69) 

5 Ahmad Nabil Azimi 23 65,29 uit 14 2,50 (2,04) 

6 Klaas Vonk 26 62,29 uit 14 2,29 (1,73) 

7 Mary Woertman 26 60,53 uit 14 2,14 (1,46) 

8 Jan Rienstra 26 59,75 uit 14 2,14 (1,46) 

9 Erik Vorstenbosch 22 59,07 uit 14 2,29 (1,77) 

10 Serðo Verbanac 22 58,25 uit 14 2,21 (1,95) 

11 Gerie Vonk 24 57,45 uit 14 2,14 (1,50) 

12 Herman van Beek 24 56,03 uit 14 2,07 (1,50) 

13 Jan van Haastert 27 55,97 uit 14 1,86 (1,30) 

14 Bart Stokhuijzen 24 54,33 uit 14 1,93 (1,33) 

15 Arna vd Weteringh 25 53,4 uit 14 1,86 (1,36) 

16 Veroni van Haastert 25 53,19 uit 14 1,86 (1,24) 

17 Hans van der Spek 24 52,97 uit 14 1,86 (1,38) 

18 Cees Sip 25 52,16 uit 14 1,79 (1,24) 

19 Tineke Walvis 21 50,45 uit 14 1,86 (1,48) 

20 Hannie van Lienden 22 50,13 uit 14 1,86 (1,36) 

21 Karl Kliemert 22 49,61 uit 14 1,79 (1,27) 

22 Henk Lacourt 17 47,76 uit 14 2,00 (1,71) 

23 Adrie de Maijer 24 47,62 uit 14 1,57 (1,25) 

24 Wim van Egmond 17 47,54 uit 14 1,93 (1,76) 

25 Hub. Schraven 22 45,89 uit 14 1,57 (1,23) 

26 Bert Remmerswaal 19 45,61 uit 14 1,71 (1,26) 

27 Ernest Joosen 19 45,55 uit 14 1,71 (1,47) 

28 Gerrie de Heij 18 45,22 uit 14 1,79 (1,56) 

29 Sonja van der Spek 16 43,09 uit 14 1,71 (1,50) 

30 Kees Boekhout 20 41,78 uit 14 1,50 (1,20) 
 

1 1 punt voor elke gewonnen partij, 0,03 punt per positief saldopunt, 1 punt voor het 

aanwezig zijn. 
2 Het gemiddeld aantal gewonnen partijen in een wedstrijd. Tussen haakjes is het 

gemiddelde van alle gespeelde wedstrijden. 

http://www.pointeurs.nl/lp/wp-content/uploads/Klassement2016-2017.xls


Na elk eurotoernooi wordt de uitslag en het bijgewerkte klassement op de Eurotoernooi 

pagina op onze website www.pointeurs.nl gezet. Deze worden ook in een elektronische 

nieuwsbrief toegestuurd aan geïnteresseerden. Wil je ook op de verzendlijst komen, stuur 

dan een e-mailtje naar lp.eurotoernooi@xs4all.nl. 

 

Erik Vorstenbosch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pointeurs.nl/lp/?p=4770
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl


  

Eindstand Wintercompetitie Tripletten (WCT) 2017 uit voorm. Afd. 09   

  

 De  20 teams  van de Wintercompetitie tripletten zijn na twee speeldagen op basis van de tussenstand 

verdeeld in een finale poule (A-poule) en een troostpoule (B-poule).  
De top vijf uit poule 1 en poule 2 vormden samen de A-poule op de laatste speeldag.  
De nummers 6 t/m 10 van poule 1 en poule 2 speelden op de laatste speeldag in poule B.  
In zowel poule A als in poule B werd een halve competitie gespeeld met dien verstande dat de resultaten 

van de partijen  tegen de equipes waar op de eerste twee dagen reeds tegen gespeeld was meegenomen 

werden in de beginstand voor de laatste speeldag.  
  

Beginstand finale dag in poules A en B  

 

  

Pl  1e klasse Poule A  Club  W  S  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pl  1e klasse Poule B  Club  W  S  

1  Jeanno v/d Ploeg  BDB 1  4  33  1  Wilma Buchner  BUT 1  3  14  

2  Edwin van Rooijen  OSB 1  3  10  2  Theo Meijer  BB 4  3  10  

3  Wim Verboom  LP 1  2  8  3  Corrie Duffels  LND 1  3  10  

4  Dorine Martron  BB 2  2  4  4  Johanna Overduijn  LND 4  2  8  

5  Ab Reurts  JBZ 1  2  0  5  Corrie Lacourt  LP 3  2  -1  

6  Esmee Bos-Rakers  PUB 1  2  -2  6  Ria Donders  DBS 1  2  -5  

7  Hennie Visser  LND 2  2  -7  7  Serdo Verbanec  LP 2  2  -9  

8  Aad van Nieuwkoop  DVV 1  1  -8  8  Bonfils Blerou  LND 3  1  -6  

9  Guido Dennebroek  BB 1  1  -18  9  Lenie Helmers  DBS 2  1  -9  

10  Thomas Verhoef  BB3  1  -20  10  Giel de Zwart  DVV 2  1  -12  



De laatste speeldag vond plaats in de accommodatie van Les Pointeurs in Alphen aan den Rijn.  
Voor veel deelnemers was het het eerste toernooi dat volgens de nieuwe spelregels werd gespeeld. 

Regelmatig werd het butje na een onreglementaire uitworp op een reglementaire plaats neergelegd. De 

spelers waren snel aan dit fenomeen gewend.  
Hoewel er enkele lange partijen waren, werden de vijf speelronden in een vlot tempo afgewerkt. De 

gemiddelde speelduur per ronde was 1,5 uur.   
Opmerkelijk was dat in de vierde speelronde van de tien partijen er zes met een 13-0 stand eindigden.  
Voor het bepalen van de eindstand moest nog enig rekenwerk verricht worden, daar een aantal equipes met 

een gelijk aantal winstpartijen geëindigd waren. Het uitrekenen van het onderling resultaat en soms in twee 

etappes bracht de volgende eindstanden.  
  

Eindstanden in poules A en B  

 

 Winnaars Poule A             Winnaars Poule B   

Gerard v/d Ploeg – Jeanno v/d Ploeg – Ger van Klink  Rob Duffels – Corrie Duffels – Ger Komduur  

  De Boel de Boule    Petanque Lijnden  

Pl  1e klasse Poule A  Club  W  S  

or 

or  

or 

or 

or 

or 

or 

or 

or  

Pl  1e klasse Poule B  Club  W  S  

1  Jeanno v/d Ploeg  BDB 1  7  48  1  Corrie Duffels  LND 1  6  20  

2  Ab Reurts  JBZ 1  7  44  2  Serdo Verbanec  LP 2  6  11  

3  Guido Dennebroek  BB 1  6  23  3  Corrie Lacourt  LP 3  5  12  

4  Wim Verboom  LP 1  4  6  4  Ria Donders  DBS 1  5  0  

5  Aad van Nieuwkoop  DVV 1  4  -2  5  Johanna Overduijn  LND 4  5  11  

6  Edwin van Rooijen  OSB 1  4  -10  6  Wilma Buchner  BUT 1  5  9  

7  Dorine Martron  BB 2  4  -16  7  Theo Meijer  BB 4  5  -7  

8  Esmee Bos-Rakers  PUB 1  3  -36  8  Bonfils Blerou  LND 3  4  -3  

9  Hennie Visser  LND 2  3  -16  9  Lenie Helmers  DBS 2  3  -9  

10  Thomas Verhoef  BB3  3  -41  10  Giel de Zwart  DVV 2  1  -44  



  

Foto’s Bram Otte en Henk van Rekum,   



 

 

 

 

 

 
 

 

 

A.Einstenweg 1 

2408 AP Alphen aan den Rijn 

 

Telefoon:  0172-497450 

E-mail:   info@narcosetandarts.nl 

Website:  www.narcosetandarts.nl  
 

 

 

mailto:info@narcosetandarts.nl
http://www.narcosetandarts.nl/


ONGEVEER TOERNOOI 

 

Winnaars poule A 

1e    Simon Vogelaar /Kees Koogje 

2e    Arthur de Vlieger / Richard Nijs 

3e    Tino/ Rodriguez / Ruud kramer 

4e    Milan Saunier / Elior van Klaveren 

 

 
 

 



Winnaars wijn- ronde poule A 

Cees de Heij / Mahammud Ali 

Jobbie Schefferlie / Colin Brinkman 

 

Winnaars poule B 

1e     Adrie de Maijer / Jan Quax 

2e     Jaap de Vogel / Hannie Schrammeijer 

3e en 4e  Marcel Willems / Attie de Jong 

     Hans Blom / Cor v.d. Heijden 

 

 
 

 

 

LEDENBESTAND 

 

Op de vorige keer meegestuurde ledenlijst stonden bij sommigen nog oude gegevens, van 

een iemand had ik de voornaam verkeerd ingevoerd. Hierbij de verbeteringen: 

 

Thom den Horder:   Telefoon: 06-10394031 

Cees Sip:       Telefoon: 06-42568134 

Leo van den Hoek:   [er stond Willem] 

 

Nieuwe lid:      Theo Gijtenbeek; Aziëlaan 171; 2408 HZ Alphen aan den Rijn 

           Telefoon: 0172-201531  



TUSSENSTAND NPC 

 

 
 

 

 
Vereniging Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten 

Saldo 
Punten Saldo 

Gespeeld 
tegen 

Rank POULE  NUMMER 6010   Tineke Walvis  
1 Nieuwerkerk 2 9 8 1 0 17 50 383 2 

2 Gouda 4 9 6 1 2 13 18 99 1 

3 Les Pointeurs 2 9 5 1 3 11 4 86  
4 OSB 9 3 1 5 7 -14 -90 2 

5 Zoetermeer 4 9 2 1 6 5 -24 -184 2 

6 Boule Union Thamen 2 9 0 1 8 1 -34 -294 2 

    
Rank POULE  NUMMER 6011   Hans vd Spek  

1 Les Pointeurs 3 9 8 1 0 17 44 391  
2 De Six Prêt 2 9 4 3 2 11 14 77 2 

3 Nieuwerkerk 3 9 4 2 3 10 2 -14 1 

4 De Goede Worp 2 9 2 3 4 7 -4 11 2 

5 Zoetermeer 3 9 2 2 5 6 -22 -238 2 

6 Grand Cru '82 4 9 0 3 6 3 -34 -227 2 

    
Rank POULE  NUMMER 6012   Herman  van Beek  

1 Les Pointeurs 4 9 7 2 0 16 22 185  
2 Les Francophiles 2 10 5 3 2 13 12 106 2 

3 Gouda 5 10 4 3 3 11 -2 -36 2 

4 Vlaardingen 3 9 4 0 5 8 4 30 1 

5 Markeer 3 9 3 2 4 8 -2 -59 1 

6 Les Boulistes 9 3 2 4 8 -8 -57 2 

7 De Goede Worp 3 10 0 2 8 2 -26 -169 1 

    
Rank POULE  NUMMER 4005   Peter van Waaij  

1 Les Pointeurs 1 11 8 3 0 19 28 281  
2 Les boules fleuries 3 11 5 2 4 12 8 49 2 

3 PUB 2 11 6 0 5 12 2 52 1 

4 de Spaanse Ruiter 2 11 4 3 4 11 8 24 2 

5 Grand Cru '82 2 11 4 2 5 10 2 49 1 

6 De Boel De Boule 2 11 2 4 5 8 -10 -80 2 

7 Zoetermeer 2 11 3 2 6 8 -16 -165 2 

8 Bulderbaan 2 11 4 0 7 8 -22 -210 1 

 

 

Aangeleverd door Bart 

 

[Redactie:   Deze tabel staat niet in de papieren versie van het clubblad i.v.m.   

        ruimtegebrek] 

  



ACTIVITEITEN– en TOERNOOI-AGENDA 2017. 

 

 

dag datum omschrijving spelvorm aanvang 

 

           maart 2017 

woensdag 01-03 bestuursvergadering  20.00 

donderdag 02-03 Wouwse boules op bezoek mêlee 13.00 

zaterdag 04-03 animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 05-03 WCT thuis team 10.30 

dinsdag 07-03 Clubkampioenschap 

doublet 

 19.15 

zaterdag 11-03 NPC (2) team 12.00 

zaterdag 18-03 Gemert op bezoek mêlee 13.00 

dinsdag  21-03 Clubkampioenschap 

doublet 

 19.15 

vrijdag 24-03 klaverjassen  20.00 

zaterdag 25-03 NPC (0) team 12.00 

 

           april 2017 

zaterdag 01-04 NPC (0)/ 

animatietoernooi 

team 

mêlee 

12.00 

13.00 

zondag 02-04 Alphens Open Doublet Voorrondes 

+poules 

10.30 

woensdag 05-04 bestuursvergadering  20.00 

zaterdag 08-04 NPC (4) laatste speeldag team 12.00 

vrijdag 14-04 Klaverjassen afsluiting  20.00 

zondag 23-04 ZDC team 10.30 

zondag 30-04 Alpe D’Huzes  10.30 

 

          mei 2017 

woensdag 03-05 bestuursvergadering  20.00 

zaterdag 06-05 animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 14-05 ZDC team 10.30 

 

          juni 2017 

zaterdag 03-06 animatietoernooi mêlee 13.00 

woensdag 07-06 bestuursvergadering  20.00 

zaterdag 10-06 Fie Belder promotie toernooi 

+ barbecue 

Voorgeloot 

 

10.30 

zondag 11-06 ZDC team 10.30 

zondag 25-06 ZDC team 10.30 

donderdag 29-06 Clubontmoeting BdB-LP teams 13.00 

 

Versie 03-13 

 



VERENIGINGSGEGEVENS:     ALPHENSE CLUB DE PETANQUE "LES 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:   IBAN NL84INGB 0000 049239 

Lokatie:       Sportpark Zegersloot-Zuid, Olympiaweg 2b  telefoon 06.48.62.46.13 

 

Clubspeeldagen:   Dinsdagavond vanaf   19.00 u    Woensdagmiddag vanaf 13.00 u 

          Donderdagavond vanaf  19:30 u    Zaterdagmiddag vanaf 13.00 u 

          Zondagmiddag vanaf   14.00 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     

          Wedstrijdsecretaris     Tineke Walvis        tel. 0172-419469 

          Technische zaken     Gerard Koreman       tel. 0172-497579 

PR            

Redactie:                   Hub. Schraven        tel. 0172-426984 

                      Tineke Walvis        tel. 0172-419469 

                      Gerrie de Heij-Verhoog    tel. 0172-475827 

Wedstrijdcomm.:    Voorzitter         Tineke Walvis        tel. 0172-419469 

                      Erik Vorstenbosch      tel. 0172-417499 

                      Henk Lacourt        tel. 0172-572302 

                      Mary Woertman       tel. 0172-615198 

Techn- comm.:    Voorzitter         Gerard Koreman       tel. 0172-497579 

                      Kees Boer         tel. 0172-420907 

Kantinecomm.:    Voorzitter         

          Algemene coördinatie     Hans v.d. Spek        tel. 06-16772050 

          Weekcoördinatoren     Leny v.d. Wijngaarden     tel. 0172-491121 

                      Lucia Brouwers       tel. 0172-210569 

                      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        Gerard Koreman       tel. 0172-497579 

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 01-01-2017       Leden    Partner lidmaatschap 

          Wedstrijdlicentie:       € 92,50    € 87,50  per kalenderjaar 

          Clubkaarthouders:      € 82,50    € 77,50  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 


