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De verenigingsgegevens vindt u op de binnenzijde van de kaft. 

 
 
 
Kopij voor het nummer van December 2018 s.v.p. inleveren vóór:  

 
 
 

Vrijdag 23 November 

 
 
 
 
 
 
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. Wel graag even melden als u wat klaar 

legt. 

 
 
 
 
Foto’s:    Anja van Hoek, Cees de Heij, Hub. Schraven 

 
 
 
 
 
Drukwerk:  Gemiva SVG Groep 
        Werklink, Administratiegroep 
        Bleulandweg 1A 
        2803 HG Gouda 

       Telefoon: 0182-575910
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VAN DE VOORZITTER 
 
 
In de afgelopen jaren heb ik u, mede vanaf deze pagina, regelmatig willen bewegen om 
vooral actief te willen worden, zijn en blijven binnen onze vereniging. Of dat gelukt is blijft 
natuurlijk een vraag die alleen u kunt beantwoorden, maar het is een feit dat er -gelukkig - 
altijd mensen naar voren stappen die zich verdienstelijk willen maken!   
 
Als voorzitter kun je deze actievelingen niet vaak genoeg bedanken, iets wat u ook, met 
enige regelmaat, hier terug hebt kunnen lezen. Daarnaast is ons jaarlijks terugkerend 
vrijwilligersfeest een vaste waarde binnen onze vereniging. Een gezellige bijeenkomst, 
georganiseerd door het bestuur en de evenementencomissie (ook vrijwilligers), waarbij 
alle vaste vrijwillige krachten - met eventuele partners natuurlijk - binnen de club centraal 
staan.  
 
Binnen onze vereniging is daar ook altijd letterlijk de ruimte, maar ook zeer zeker de 
financiële ruimte voor gevonden, omdat het kon, maar ook omdat het belangrijk is om de 
mensen, waar de club een heel jaar op draait, feestelijk te kunnen bedanken.  
 
Nu zult u wellicht gaan vermoeden dat dit voorgaande stukje tekst een opmaat is naar een 
wijziging in dit beleid; Niets is minder waar! In december gaat dit vrijwilligersfeest weer 
gewoon plaatsvinden!  Waarom vraag ik dan toch uw aandacht voor dit gegeven?  
 
Wel, vanzelfsprekend kost een vrijwilligersfeest de vereniging ook geld; Iets wat elk jaar 
ook netjes in de begroting wordt opgenomen. Maar dit is wel één van die posten op de 
begroting die niet onder de vaste lasten vallen en waarop in de toekomst ook zomaar 
beknibbeld zou kunnen moeten worden, als de vereniging tekort komt.  
 
Een financiëel tekort kan natuurlijk ook op een andere manier worden opgelost: door de 
inkomsten te vergroten. Iets waar we tijdens de komende najaarsvergadering op 7 
november, wanneer de begroting voor 2019 behandeld wordt, uitgebreid over zullen 
praten. 
 
Wanneer u mee wilt denken, maar vooral ook invloed wilt kunnen uitoefenen op de wijze 
waarop we met z'n allen de vereniging een helpende hand kunnen (blijven) bieden, komt u 
op 7 november natuurlijk meepraten!  
Laten we gezamenlijk proberen om het vrijwilligersevenement, maar ook onze andere 
vaste waarden binnen de vereniging te kunnen blijven garanderen voor de toekomst. 
De uitnodiging voor deze vergadering treft u aan in dit blad. Ik reken op uw komst! 
 
De evenementencommisie kwam hier ook al even ter sprake; Een clubje denkers en 
doeners die steeds weer iets leuks hopen te kunnen blijven organiseren om, buiten het 
sportieve gedeelte, een mooi aanbod van activiteiten en feestelijkheden te bieden.   
 
Met het organiseren van bijzondere activiteiten in de komende tijd, gaat deze commissie 
aan de slag om een fonds op te bouwen voor de viering van ons 35-jarig bestaan, eind 
2019. U weet dus alvast wat u te wachten staat… Een  2019 vol van leuke, spontane, 
activiteiten. Houdt de verenigingskalender in de gaten! 
 
Peter van Waaij  
 



 4 

ALGEMENE LEDENVERGADERING NAJAAR 2018 
 
 

Het bestuur van ACP Les Pointeurs nodigt alle leden uit om de Algemene 
Ledenvergadering Najaar 2018 bij te wonen, welke gehouden zal worden op 
woensdag 7 november 2018 om 20.00 uur in de kantine. 
 
 
AGENDA 
 
1. Opening;  
2. Vaststellen van de agenda; 
3. Ingekomen stukken en mededelingen; 
4.Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2018 (zie bijlage); 
5. Financiën -  Begroting voor 2019 (zie bijlage); 
6. Presentatie nieuwe clubkleding; 
7. Jubilarissen 2017-2018; 
8. Rondvraag; 
9. Sluiting. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 
Anja 
 
 

” Na een droge zomer is dat nu wel weer gecompenseerd”. 
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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 28 
februari 2018  

 
Aanwezig:  volgens de presentielijst 26 personen 
Afwezig m.k.g. Lenny Aartman, Wim van Egmond, Hennie Elling, Tinie van Es, Gerrie 

de Heij, Anja en Leo van den Hoek, Cees de Jong, Ron van 
Kerkvoorden, Ineke Kessenich, Jan Kloet, Ben te Marvelden, Primo 
Petrelli, Willem Poot, Hub Schraven, Netty Siemons, Christ Sins, Cees 
Sip, Kasper Slappendel, Ad en Willeke Stenssen, Loes Swier, Carel 
Textor, Henk de Water, Dien Werther, Arna van de Weteringh en Joke 
Zoet. 

 
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. 
2. Vaststellen van de agenda 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
3. Mededelingen 
 Aan het eind van de vergadering zal Peter van Waaij enkele punten bespreken. 
4. Notulen van de Algemene Najaarsvergadering d.d. 8 november 2017 
 Naar aanleiding van dit verslag zijn er geen op/aanmerkingen. 
 Het verslag wordt vastgesteld. 
5. Jaarverslag van het bestuur 

Bij de samenstelling van het bestuur staat: Tineke Walvis – wedstrijdsecretaris. Hier 
moet staan: wedstrijdsecretaris en PR. 

 Er wordt even stilgestaan bij het overlijden van Elly van der Wel, Ines Koopman en Jan 
Kooijman. 

 Hierna wordt het verslag vastgesteld. 
6. Jaarverslag penningmeester 
 In augustus 2017 is er een tussentijds financieel verslag gemaakt van 1 januari 2017 

t/m 31 juli 2017. 
 Het verslag dat nu besproken wordt gaat over geheel 2017. 
 Bij de inkomsten en uitgaven staat een resultaat van min € 617,00.  
 Door de verhoging van de contributie met € 3,00 per lid, is er € 390,00 extra 

binnengekomen. Er wordt momenteel volop bezuinigd. 
 De reserve wordt weer opgebouwd naar € 5.000,00. In december is er € 2.000,00 

overgemaakt naar de spaarrekening. Hier staat weer € 4.000,00 op. 
 Het financieel verslag wordt vastgesteld. 
7. Verslag kascommissie 2017 
 De kascommissie heeft de jaarcijfers van 1 januari tot en met 31 december 

gecontroleerd en heeft de thans gepresenteerde cijfers goedgekeurd.  
 Zij stellen de leden van Les Pointeurs voor om het bestuur, en in het bijzonder de 

penningmeester, decharge te verlenen voor de financiële afwikkeling over het jaar 
2017, welk voorstel door de vergadering met algemene stemmen wordt aangenomen. 

 De penningmeester Cees de Heij en de kantine kasbeheerder Hub Schraven, worden 
bedankt voor de wijze waarop zij de boekhouding en beheer hebben uitgevoerd. 

8. Benoeming kascommissie 2018 
 Voor 2018 bestaat de kascommissie uit Peter Sloothaak en Ton van Dijk. Als reserve 

meldt Erik Vorstenbosch zich aan. 
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9. Bestuursverkiezing 
 Aftredend en herkiesbaar zijn Peter van Waaij en Tineke Walvis. Omdat zich geen 

tegenkandidaten hebben gemeld, worden beiden herkozen. 
 Kees Boer zegt blij te zijn dat Peter bereid is nog een periode te blijven. Hij is al een 

paar maal van plan geweest om te stoppen en hoelang hij nog blijft moet hij zelf 
bepalen. Peter antwoordt hierop dat er komend jaar een opvolger moet worden gezocht 
en dat geprobeerd zal worden deze volgend jaar februari aan de leden voor te kunnen 
stellen. 

10. Voorstel tot aanpassen huishoudelijk reglement 
 Dit voorstel is verdeeld in 8 verschillende voorstellen. Deze worden alle 8 ter stemming 

aangeboden. Punt voor punt worden deze voorstellen besproken en aangenomen. 
Vanaf morgen, 1 maart, is het gewijzigde huishoudelijk reglement rechtsgeldig. 

11. Beleid wedstrijdsport 
 Tineke Walvis vertelt welke toernooien er binnenkort gespeeld worden. 
 Op 8 maart komen de leden van de Wouwse Boules naar Alphen en op 12 juli gaan wij 

naar de Wouwse Boules. 
 Jeu de boules vereniging De Boel de Boule speelt 28 juni in Alphen. 
 Op 28 januari en 18 februari hebben wij met onze leden een zondagmiddag toernooi 

gespeeld. Deze twee middagen waren een succes. In januari is er een mêlee gespeeld 
en in februari speelden we met een vaste partner. Afgesproken is dit voorlopig om en 
om op die manier te blijven spelen. Naast Tineke hebben zich nog 5 leden beschikbaar 
gesteld om zo’n zondagmiddag toernooi te leiden, zodat het niet altijd op dezelfde 
persoon neerkomt. 

 De NPC-teams staan er allemaal redelijk goed voor. De complimenten gaan vooral naar 
het eerste team LP1. Zij moesten hoger spelen dan verwacht en hebben dit goed 
gedaan. 

 NPC-beleid Les Pointeurs 
 Dit stuk wordt met algemene stemmen aangenomen. 
 Tineke Walvis, Henk Lacourt, Erik Vorstenbosch en Peter Sloothaak worden bedankt 

voor het maken van deze notitie. 
 Het nieuwe beleid wedstrijdsport gaat in per 1 maart 2018. 
 De bestaande competitieronde wordt eerst afgemaakt. Het nieuwe beleid gaat in op het 

moment dat de voorbereiding voor de competitie 2018-2019 van start gaat. 
12. Rondvraag en sluiting 
 Ton van Dijk vraagt waar beschreven staat wie aan welke training deel mag nemen. 

Peter van Waaij antwoordt hierop, dat je nu een aanbod hebt dat open staat voor alle 
leden, plus een trainingsaanbod dat niet bestemd is voor alle leden. Voor een 
selectieteam is er een aparte training. Zie voorstel 6. Bij elke training staat aangegeven 
voor welke groepen de training bestemd is.  

 Ton vraagt of deze vereniging nog iets doet aan het rookbeleid op het terras. Hierop 
zegt Peter van Waaij dat, indien er een aanpassing nodig is, wij als bestuur bij de leden 
gaan inventariseren hoe mensen daar tegenover staan. Hier komen we in de 
najaarsvergadering op terug. 

 Henk Lacourt vraagt zich af hoe het bestuur vrijwilligers gaat beschermen die op een 
zeer onjuiste manier benaderd worden door enkele leden. Peter wil dit hier vanavond 
niet behandelen. Er gaat een uitnodiging voor een gesprek naar de mensen die het 
betreft. Als het niet oplosbaar is, wordt er iets aan gedaan. 
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 Frans Walvis merkt op, dat de vereniging behoefte heeft aan meer wedstrijdleiders en 

scheidsrechters, maar dat ze bij de NJBB niet kunnen zeggen wanneer er in 2018 weer 
cursussen van start gaan. Hij wil de cursus scheidsrechter gaan doen. Peter antwoordt 
hierop dat ook hij dit een slecht beleid vindt. Als wij niet snel de opleidingen kunnen 
volgen in dit district, kunnen wij niets doen. Op dit moment komt het te veel neer op 
dezelfde mensen, omdat er te weinig scheidsrechters en wedstrijdleiders zijn. 

 Besloten wordt om Henk van Rekum te vragen of hij interne instructie wil geven aan de 
mensen die wedstrijdleider willen worden. Tineke zal contact met Henk van Rekum 
opnemen. 

 Peter van Waaij zegt dat alle leden het aangepaste huishoudelijk reglement en de 
statuten zullen ontvangen. 

 Afgelopen maand is voor de facebook liefhebbers een groep binnen de facebook 
pagina opgezet voor berichten en foto’s. 

 Op het mededelingenbord in de kantine hangt een lijst waarop men zich kan inschrijven 
voor een reanimatie/AEDcursus. Deze cursus wordt door de vereniging betaald. 

 Er zijn dringend mensen nodig die eenmaal per maand mee willen helpen bij het 
schoonmaken van de kantine en andere voorkomende werkzaamheden. Zij kunnen zich 
melden bij Gerard Koreman. 

 
 Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 De voorzitter       De secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A.Einsteinweg 1 
2408 AP Alphen aan den Rijn 
 
BANG VOOR DE TANDARTS? Niet nodig, wij behandelen uw gebit onder narcose. 
Last van een loszittende prothese: ook voor implantologie kunt u bij ons terecht! 
Kijk op onze website www.narcosetandarts.nl voor meer informatie of bel 0172-497450 
 
 
Telefoon:  0172-497450 
E-mail:   info@narcosetandarts.nl 
Website:  www.narcosetandarts.nl  
 

 

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

Begroting 
  

Resultaat  Begroting 

    
 

   
 

2018 
  

2018 
 

2019 
        

 
          

contributie       11390     10174   10455 
donaties       240     245   240 
ontvangen rente       0     3   0 
reclame/sponsoring       1500     1252   1250 
verhuur spelmateriaal       400     298   300 
verhuur accommodatie       900     523   550 
exploitatie resultaat 
kantine       13000     11961   13500 
grote club actie       300     278   275 
regionaal pétanque 
centrum       0     0   0 
diversen (ink)       0     0     
kruisposten       0     0     
                    
INKOMSTEN TOTAAL       27730     24733   26570 

                    
njbb kosten       225     225   225 
licentiekosten       3270     2782   2704 
materiaalkosten       0     0   0 
kosten opleidingen       600     410   400 
kosten trainingen       400     309   300 
wedstrijdzaken       320     320   320 
huurkosten 
accommodatie       3150     3099   3150 
onderhoud 
accommodatie       500     834   500 
inventaris       250     247   250 
energie kosten       5250     5102   5250 
gemeentelijke 
heffingen       1600     1191   1600 
diverse heffingen       500     481   500 
pointeursnieuws/site       900     551   600 
verzekeringen       1600     1840   1840 
sociale kosten        0     143   0 
bestuurskosten       150     132   150 
bankkosten       450     468   500 
debetrente       1616     1701   1415 
afschrijvingen OG       5000     5000   5000 
afschrijvingen 
materieel       1119     1119   1119 
evenementen       400     461   400 
diverse kosten       0     421     
                    
UITGAVEN TOTAAL       27300     26835   26223 

                    

RESULTAAT       430     -2102   347 
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Begroting 2019: 
 
 
Door een verminderd aantal leden in 2018 en een zeer zwak exploitatie resultaat 
gedurende de hete zomermaanden, is het de verwachting dat onze vereniging in 2018 op 
een negatief resultaat uit zal komen. Dit zal uiteraard ten laste komen van onze financiële 
reserves, waarmee deze weer schade oplopen.  
Uit de voorlopige cijfers blijken, zoals hierboven reeds aangegeven, vooral de inkomsten 
fors achter te blijven. Aan de uitgave kant is minder dan begroot uit gegeven. 
 
Voor de nieuwe begroting (2019) is het bestuur van mening dat de bakens behoorlijk 
verzet zullen moeten worden. Enerzijds wordt er ingezet op ledenwerving, terwijl de 
inkomsten uit de exploitatie weer omhoog moeten. Anderzijds valt er aan de uitgaven kant 
weinig voordeel te behalen, daar de grote kosten in de vaste lasten als huur, energie en 
gemeentelijke lasten en verzekeringen zitten.  
 
De ledenwerving is ingezet in 2018 en wordt ook vol doorgevoerd in 2019. Hieruit is echter 
nog geen bedrag in de begroting op te nemen, zonder te gaan gokken. 
 
Om nu de verenigingsfinanciën weer in de zwarte cijfers te krijgen en daarmee ook weer 
een reserve op te kunnen bouwen, heeft het bestuur gemeend met name op de exploitatie 
kant te moeten sturen.  
 
Daar er over 2018 - als aanvulling van de reserves - al een verhoging van drie euro heeft 
plaatsgevonden,  wil het bestuur de contributie voor 2019 vooralsnog* niet verhogen, maar 
kiest voor een aanpassing van de prijzen van de consumpties in de kantine. 
 
*Mocht de Algemene Vergadering niet instemmen met verhoging van de 

consumptieprijzen, dan zal er helaas wel een voorstel voor verhoging van de contributie 
voor 2019 moeten volgen. 

 
 
 
 
 
Concrete voorstellen Contributie / Consumpties 2019: 
 
 
Contributie: 
 
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2019 niet te verhogen, maar de korting voor 
het partnerlidmaatschap in twee stappen naar 0 terug te brengen. Door in 2019 de korting 
te verminderen met 2,50 EUR en voor 2020 een volgende vermindering van 2,50 EUR in 
te stellen, komt het partnerlidmaatschap daarmee per 2020 te vervallen.   
 
Het partnerlidmaatschap komt daarmee voor 2019 op 93,00 EUR voor een 
speelgerechtigde licentie en op 83,00 EUR voor de clublicentie. 
 
Het voordeel van meerdere leden op één adres, wat in het verleden reden was om korting 
te verlenen, valt steeds verder weg door onder meer verminderd gebruik van post en 
drukwerk.   
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Consumpties: 
 
 Het bestuur stelt voor om de prijs van de consumptiemunten te verhogen naar 1,00 EUR 
per munt.  
 
Uiteraard begrijpt het bestuur dat dit een drastische verhoging is, maar wijst er op dat deze 
verhoging enerzijds nodig aan de inkomstenkant, maar anderzijds ook een gevolg is van 
aanstaande kostenverhogingen aan de inkoopkant.  Hierdoor is een prijs-indexering 
onderdeel van de prijsverhoging. 
 
In 2019 wordt het laag-BTW tarief opgetrokken naar 9%; Hiernaast word rekening 
gehouden met accijnsverhogingen voor alcoholhoudende dranken en suikerhoudende 
(fris)dranken. Het ministerie van VWS overweegt hiernaast een verbod op 
prijsverlagingen- en aanbiedingen van alcoholhoudende dranken. 
 
 
Zoals hierboven aangegeven, geeft het bestuur prioriteit aan een voorstel tot 
prijsverhoging; Mocht de Algemene Vergadering met deze prijsverhoging niet instemmen, 
dan zal de contributie voor 2019 toch fors omhoog moeten. 
 
Aan de inkomstenkant van de begroting zit een gat van 2500 EUR, waar dekking voor 
nodig is. Dit zou concreet inhouden dat de contributie, tegen het huidig aantal leden, met 
21,75 EUR verhoogd zou moeten worden. 
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ONTMOETING DE WOUWSE BOULES en LES POINTEURS 12 juli 2018 
Uitslagen 

 
 

1 Bert Remmerswaal LP 3 + 25 

2 Ad Stenssen LP 3 + 23 

3 Dirk de Boer WB 3 + 22 

4 Lia Petit WB 3 + 16 

5 Désirée Schalk WB 3 + 15 

6 Janie Hoogerdijk WB 3 + 12 

7 Peter Sloothaak LP 2 + 18 

8 Piet Endenburg WB 2 + 13 

9 Jan van Haaastert LP 2 + 12 

10 Ton Akerboom WB 2 + 11 

11 Thea Sassen WB 2 + 11 

12 Herman van Beek LP 2 + 9 

13 Ton Roozendaal WB 2 + 8 

14 Riet Endenburg WB 2 + 8 

15 Hannie van Lienden LP 2 + 8 

16 Anneke Roozendaal WB 2 + 7 

17 Ineke Kessenich LP 2 + 6 

18 Dolf Haring LP 2 + 5 

19 Lucia Brouwers LP 2 + 3 

20 Klaas Vonk LP 2 - 5 

21 Corry van Schagen WB 2 - 6 

22 Marrie Akerboom WB 1 + 2 

23 Wil Gerritsen WB 1 - 2 

24 Anny van Iperen WB 1 - 4 

25 Veroni van Haastert LP 1 - 5 

26 Kasper Slappendel LP 1 - 6 

27 Gerie Vonk LP 1 - 7 

28 Theo Gijtenbeek LP 1 - 8 

29 Joop Kempenaar WB 1 - 9 

30 Christ Sins LP 1 - 14 

31 Ria Bunnik WB 1 - 14 

32 Dien Werther WB 1 - 17 
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33 Cora Blijleven LP 1 - 19 

34 Loes Swier LP 0 - 10 

35 Pnella van Beek LP 0 - 14 

36 Jan Kloet LP 0 - 15 

37 Jan de Boer WB 0 - 17 

38 Riet Schijff WB 0 - 19 

39 Gerrit van der Zee WB 0 - 21 

40 Ted de Graaf WB 0 - 22 
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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
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d.15 augustus 2018 
 
 
▪ Vanaf 1 september zal Tineke Walvis een stukje sturen naar diverse kranten 

over de open dag bij Les Pointeurs op 23 september.  
 Door Cees en Gerrie de Heij is er een leuke poster gemaakt en deze zal 

worden opgehangen waar 40/50plussers wonen. Er zal geprobeerd worden 
zoveel mogelijk mensen te benaderen. Er zullen o.a. posters worden gebracht 
naar de verenigingen in Zwammerdam en Koudekerk a/d Rijn en naar 
restaurant de Lelie in Alphen a/d Rijn. 

▪ Het inschrijfformulier voor de wintercompetitie doubletten wordt op 22 
augustus in de kantine op het bord gehangen. De data waarop gespeeld gaat 
worden zijn: zondag 21 oktober; zondag 2 december en zondag 27 januari. 

▪ Aart den Boon gaat weer trainingen geven voor de NPC- spelers. Hij start op 
11 september en geeft 6 trainingen vóór de Kerst en 6 trainingen na de Kerst. 
Peter Sloothaak en Tineke Walvis zullen in de teams vragen wie er mee 
zouden willen doen aan deze trainingen. 

▪ Op de zondagmiddaggebeurtenis wordt nu definitief altijd mêlee gespeeld. Dit 
op verzoek van de deelnemers.  

▪ Er zullen langs de hal, op de parkeerplaats, over de hele lengte trottoirbanden 
worden gelegd.  

▪ Peter van Waaij zal in oktober/november een cursus sociale hygiëne geven. 
▪ Er zijn dit jaar 6 leden die 25 jaar lid zijn van onze vereniging. Dit zal worden 

gevierd tijdens de ledenvergadering in het najaar. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

 

 



 17 

IN MEMORIAM 
 
 

Met het overlijden van Cas verliest de club een gewaardeerd oud-lid. Cas bleef, ook toen 
hij niet meer kon komen spelen, als donateur betrokken bij onze vereniging. 
 
We wensen de familie en zijn vrienden sterkte met dit verlies. 
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Besluitenlijst van de bestuursvergadering d.d. 19 september 2018 
 
 
▪ Er zijn 3 teams opgegeven voor de wintercompetitie doubletten. 
▪ Tineke Walvis moet weer een aantal toernooien aanvragen voor de periode 

van 1 april 2019 tot 1 september 2019. 
Het Alphens Open Doublet zal plaatsvinden op zondag 14 april 2019 en het Fie 
Beldertoernooi op zaterdag 15 juni 2019. 
Het Alphenement wordt gehouden op 11 september 2019 (4 voor geloot). 

▪ Aart den Boon gaat trainingen geven van 2 sessies voor NPC-spelers. Eén 
van 19.00 uur tot 20.30 uur voor team 1, en van 20.30 uur tot 21.30 uur voor 
team 2 en 3. 

▪ Op het parkeerterrein worden langs de hal stoepranden gelegd, zodat er niet 
meer met een auto tegen de hal aan kan worden gereden. 

▪ De gemeente zal zorgen voor drainage op de parkeerplaats en zal tevens grint 
gaan storten. 

▪ In de hal zullen de binnenbanen van nieuw grint worden voorzien. 
▪ Op de toiletten zal nieuwe verlichting worden aangebracht. 
▪ Aan het eind van het jaar komt het volgende clubblad uit. 
▪ Tijdens het animatie/mosseltoernooi zouden 2 rondes gespeeld worden, maar 

er is besloten om 3 rondes te spelen. 
▪ Het vrijwilligersfeest wordt niet op 22 december gehouden, maar op 16 

december. Van 14.00 – 17.30 uur is er een muzikant aanwezig. Daarna is er 
een warm en koud buffet. 

▪ Als wij 35 jaar bestaan zal er geen apart vrijwilligersfeest gegeven worden. In 
oktober/november 2019 zal dit gecombineerd worden.  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
 
 
 
 
BEDANKT! 
 
 
Veel dank voor de bloemen en goede wensen. 
Ik ben weer thuis en het gaat de goede kant op. 
Tot ziens dus! 
 
Ben te Marvelde 
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INTERVIEW met JACQUES en LENY. 
 
 
Naar aanleiding van een aantal leuke artikelen over het 60-jarig huwelijk van Jacques en 
Leny van den Wijngaarden kan de redactie van Pointeursnieuws niet achterblijven. 
 
Op een donderdagmorgen in september ben ik langsgegaan bij hen en heb onder het 
genot van een lekker kopje koffie (met stroopwafel) een leuk gesprek met hen gevoerd.  
 

 
 
Jacques en Leny zijn allebei geboren en getogen in Den Haag (ze zijn dus Hagenezen). 
In 1953 hebben ze zich verloofd en in 1958 zijn ze getrouwd. Een huis was er in Den Haag 
niet te vinden. Even leek het erop, dat ze door bemiddeling van de chef van Jacques kans 
hadden op een flat, maar helaas binnen een week werd die hoop de bodem in geboord.  
Jacques werkte toen bij Starlift. Een vriend van Jacques vertelde toen, dat er in Goes 
huizen bij de vleet werden aangeboden. Jacques kon daar als calculator aan de slag, dus 
verhuisde het gezin in 1962 naar Goes alwaar ze uiteindelijk 13 jaar gewoond hebben. 
In middels waren er al twee kinderen geboren, t.w. in 1960 een dochter en in 1962 een 
zoon. In 1966 zou er nog een dochter volgen. Helaas is hun jongste dochter in 1992 op de 
terugweg van wintersport omgekomen bij een verkeersongeluk. 
Toen in 1995 hun eerste kleinkind geboren werd, ging voor hen de zon weer wat schijnen. 
Inmiddels zijn er vijf grote kleinzoons op wie Leny vaak gepast heeft. 
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In 1975 hebben zij toch weer Zeeland verruild voor Zuid-Holland. Ze kwamen toen in de 
Wikkestraat in Alphen te wonen. Eerst dachten ze dat Voorschoten hun nieuwe stek zou 
worden, maar het huis dat hen daar werd aangeboden was erg oud en klein. 
Vervolgens hebben ze aan Loevestein een woning gekocht om dat huis een paar jaar later 
weer te verkopen en te gaan huren aan de Provinciepassage in kerk en Zanen. 
Tot op heden wonen ze naar volle tevredenheid in een mooie flat aan het Valeriusplein. 
 
Zowel Jacques als Leny hebben een werkzaam leven achter de rug. 
Jacques is begonnen in de apparatenbouw, daarna kwam hij te werken bij Starlift, via 
even in de verwarming, werd hij calculator in de fabriek in Goes. Tot slot werkte hij in 
Wassenaar bij Siersema en van daaruit is hij in de VUT gegaan. 
Leny heeft eerst bij een verzekeringsmaatschappij en een kledingbedrijf op de 
administratie gewerkt. Vervolgens is zij, toen de jongste dochter 4 jaar oud was, in Goes 
en in Alphen in de ouderenzorg gaan werken. Na afgekeurd te zijn wegens een hernia is 
ze in 1986 bij Blokker in de Aarhof gaan werken tot haar pensioen.  
 
Hoe zijn jullie bij Les Pointeurs terechtgekomen? 
Tijdens hun vakantiereizen door Frankrijk en Spanje werd er al veel door hen gebould.  
Uiteindelijk zijn ze via Willeke Stenssen bij Les Pointeurs terechtgekomen. Les Pointeurs 
had eerst een terrein achter het voormalige Amigo en Willeke wist, dat ze inmiddels naar 
het sportpark Zegersloot waren verhuisd.  
In 2000 zijn Jacques en Leny lid geworden. Na eerst wat te wennen, hebben ze vele jaren 
actief deelgenomen aan diverse toernooien en competities zoals de zomercompetitie en 
wintercompetities. Tot 2 jaar geleden was Jacques nog reserve voor de NPC teams. 
 
Op dit moment zorgt Leny ervoor, dat er voldoende soorten thee verkrijgbaar zijn in de 
kantine en doet Jacques samen met Hub. de inkoop voor de kantine. 
Boulen doen zij nu veel op de woensdag- en zaterdagmiddagen en ze nemen nog steeds 
graag deel aan de diverse activiteiten, zoals het jaarfeest, het mosseltoernooi en de 
zondagmiddaggebeurtenis. 
 
Tineke 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAARDE SPORTVRIENDEN, 
 
 
Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor  
het mooie bloemstuk dat wij 31 juli, voor ons 60 
jarig huwelijk, van de vereniging mochten 
ontvangen. 
 
Leny en Jacques van den Wijngaarden. 
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CLUBKAMPIOENSCHAP TÊTE-à-TÊTE. 
 
 
Gelukkig heeft er dit jaar weer een clubkampioenschap tête-à-tête plaatsgevonden en wel 
op zaterdag 25 augustus. 22 leden hadden zich ingeschreven, er kwam één afzegging. 
De reservespeler werd opgeroepen en na nog wat geschuif kon Erik een indeling gaan 
maken. 
 
Er zijn drie voorrondes gespeeld, waarna er een verdeling kwam in twee poules. 
Tussendoor was er voor iedereen een lekkere kop tomatensoep met stokbrood. 
In de A-poule is er volgens het Zwitserse systeem gespeeld. In de B-poule speelde 
iedereen vier voor gelote partijen. 
 
Als je volgens het Zwitsers systeem speelt en je wint, dan speel je de volgende ronde ook 
tegen een winnaar. De verliezer speelt tegen een verliezer. Dit gaat zo door, totdat er 
uiteindelijk twee personen overblijven die alles gewonnen hebben. Zij gaan dan de finale 
spelen. De winnaar van die partij is de clubkampioen. 
 
Afgelopen zaterdag waren dat Cees de Heij en Peter Sloothaak. 
Deze finale is gespeeld, nadat iedereen klaar was met het spelen van de andere partijen, 
zodat er ook aardig wat publiek aanwezig was. 
Aanvankelijk leek het erop, dat het een gemakkelijke overwinning voor Cees zou worden, 
maar gaandeweg kwam Peter op dreef en werd het spannender. 
 

 
 
Toch heeft uiteindelijk Cees aan het langste eind getrokken en is hij de clubkampioen 
2018 geworden. Hartelijk gefeliciteerd, Cees! 



 22 

 
 
 

In de B-poule is Klaas Vonk eerste geworden. 
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Voor diegenen, die één na laatst waren in de poules was er nog een doos chocola. 
In poule A was dat Gerie Vonk 
 

 
 
 

 
 
In poule B is de doos chocola naar Veroni van Haastert gegaan. Zij was niet één na laatst, 
maar er waren al wat mensen naar huis waaronder de één en twee na laatsten uit poule B. 
 
Voor de totale uitslag verwijs ik jullie naar de website. 
 
Ineke en Arna hebben kantinedienst gedaan, waarvoor onze hartelijke dank! 
 
Tineke 
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OPEN DAG op 23 september jl. 
 
 
Zoals via posters, een stukje in de krant en via de radio in de omgeving van Nieuwkoop 
aangekondigd, heeft op 23 september onze open dag plaatsgevonden. 
Toen ik de gordijnen open deed op die ochtend zag ik, dat het heel slecht weer was. 
De regen viel met bakken uit de hemel. 
Bij aankomst in het clubhuis stonden de buitenbanen alweer bijna helemaal blank. 
 
Dit zijn natuurlijk niet de beste omstandigheden om mensen te ontvangen, die 
belangstelling hebben voor het jeu de boulen. Gelukkig verkeren we in de luxe 
omstandigheid, dat we een mooie hal hebben. 
 
Ondanks het slechte weer kwam er gelukkig een aantal eigen leden om eventuele 
nieuwelingen op te vangen. 
Tussen 13.00 en 14.00 zijn er uiteindelijk 11 nieuwe mensen gekomen. Met hen hebben 
we eerst een paar potjes gebould en hebben we het een en ander uitgelegd. 
Daarna zijn we onder het genot van een lekker bordje salade (gemaakt door Cees en 
Hans) en een drankje aan tafel gaan zitten en hebben we informatie gegeven over onze 
club. 
 
Dit heeft geleid tot de aanmelding van zes nieuwe leden en er komen er nog een paar 
aan. 
Procentueel gezien is dit een geweldig resultaat en al gauw gingen er stemmen op om 
deze middag nog eens in het voorjaar te herhalen, waarbij we natuurlijk hopen op beter 
weer, zodat we lekker buiten kunnen boulen. 
 
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/
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REACTIE VAN ÉÉN VAN ONZE NIEUWE LEDEN. 
 
 
Twee jaar geleden werd ik al door Christ (een voor mij bekende dorpsgenoot) erop 
gewezen dat er een heel gezellige Jeu de Boules club in Alphen was. 
 
Echter door omstandigheden ben ik er niet toe gekomen om te gaan kijken. Mijn twee jaar 
oude knieprothese moest alweer worden vervangen door een revisie prothese. Dit houdt in 
dat, om weer een beetje stabiel te kunnen staan en lopen, er zo ongeveer vanaf boven de 
enkel tot op 2/3 van het dijbeen een titaniumstaaf wordt geplaatst met op kniehoogte een 
scharnier. 
 
Maar 23 september ben ik toch maar eens bij deze club gaan kijken. 
Ik kreeg een heel prettige indruk van de hal en de buitenbanen die er uitermate goed 
verzorgd uit zagen en de ontvangst was geweldig: alsof je in een warm bad terecht komt. 
Na een paar keer met de boules te hebben gegooid kreeg ik weer het aloude 
campinggevoel met de Jeu de Boules wedstrijdjes op de veldjes/weggetjes. 
En dat heeft, uiteraard, geleid tot het lid worden van ACP les Pointeurs. 
 
Ik kon meteen meedoen aan de eerste les van Hans en me inschrijven voor een zesdelige 
training van Henk en speel nu zoveel mogelijk op de baan om maar te wennen aan banen 
en ondergronden. Ik heb het reusachtig naar mijn zin, door de vele leden die me verleiden 
tot het spelen en bekijk wat ik nog meer kan doen voor de club voor zover mijn knie het 
toelaat. 
 
Graag tot ziens, Bart Julsing 
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AFSLUITING EUROTOERNOOI SEIZOEN 2017 – 2018 
 
 
30 augustus was de laatste speeldag van het Eurotoernooi seizoen 2017-2018. 
Tijd voor de einduitslag. 
 

  
Eerste plaats Serðo Verbanac 

Tweede plaats Harry Dubbeldeman 

Derde plaats Erik Vorstenbosch 

  
  
Aantal wedstrijden: 51 

Aantal wedstrijden tellend voor ranglijst: 26 

Totaal aantal deelnemers: 53 

Hoogste aantal deelnemers in wedstrijd: 39 (12 oktober 2017) 

Laagste aantal deelnemers in wedstrijd: 14 (31 mei en 19 juli 2018) 

  
  
Vaakst aanwezige spelers: 51 keer: Cees Sip 

47 keer: Erik Vorstenbosch, Gerie Vonk,  
Serðo Verbanac 

46 keer: Ernest Joosen, Hans van der Spek 
 

Meeste gewonnen partijen 
(gemiddeld per wedstrijd) 
(minimaal 5 wedstrijden gespeeld) 

2,0909: Mohamud Mohamed Ali 
2,0526: Cees de Heij 
2,0233: Harry Dubbeldeman 

Meeste eerste plaatsen: 7 keer: Cees de Heij, Jan van Leijden 
6 keer: Mohamud Mohamed Ali 
3 keer: Bert Remmerswaal, Erik Vorstenbosch, 

Harry Dubbeldeman, Serðo Verbanac 

Meeste aanmoedigingen: 4 keer: Adrie de Maijer, Arna vd Weteringh,  
Cees Sip, Corrie Lacourt, Gerie Vonk,  
Hub Schraven 

 
Meeste Fanny's (13-0) uitgedeeld: 15 keer: Mohamud Mohamed Ali 

11 keer: Jan van Leijden, Serðo Verbanac 
10 keer: Cees Sip 

Meeste Fanny's (0-13) ontvangen: 12 keer: Hans van der Spek 
11 keer: Corrie Lacourt, Ernest Joosen 
9 keer: Gerrie de Heij, Hub Schraven, Theo 

Gijtenbeek 

 
De volledige uitslag met ook persoonlijke statistieken is te vinden op de Eurotoernooi 
pagina op onze website: https://www.pointeurs.nl/lp/eurotoernooi/ 

https://www.pointeurs.nl/lp/eurotoernooi/
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Ook voor Cees was er een bloemetje als meest trouwe deelnemer, geen wedstrijd gemist! 
 
 

 
 
 
Foto’s: Cees de Heij 
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EUROTOERNOOI SEIZOEN 2018 - 2019 
 
 
Ondertussen is seizoen 2018-2019 weer begonnen. 
De puntentelling is een klein beetje aangepast. De aanwezigheidsbonus is komen te 
vervallen. Daarvoor in de plaats tellen meer wedstrijden, nl. 2 uit 3 i.p.v. 1 uit 2, mee voor 
het klassement. 
Hieronder staat de tussenstand (t/m 11 oktober 2018). 
Voor de digitale lezers: klik hier voor het volledige klassement (in Excel). 
 
Euro toernooi, tussenstand seizoen 2018-2019 
6 wedstrijden gespeeld, beste 4 tellen 
 

 
Naam Aanwezig Punten 1 

Gewonnen 
partijen 2 

1 Erik Vorstenbosch 5 11,89 uit 4 2,50 (2,40) 

2 Cees de Heij 5 11,77 uit 4 2,50 (2,40) 

3 Jan van Leijden 5 11,2 uit 4 2,50 (2,20) 

4 Tineke Walvis 5 11,17 uit 4 2,50 (2,20) 

5 Frans Walvis 6 10,59 uit 4 2,25 (1,83) 

6 Mohamud Mohamed Ali 4 9,59 uit 4 2,00 (2,00) 

7 Harry Dubbeldeman 5 9,14 uit 4 2,00 (1,80) 

8 Serðo Verbanac 6 9,02 uit 4 2,00 (1,83) 

9 Ernest Joosen 6 8,75 uit 4 2,00 (1,67) 

10 Veroni van Haastert 5 8,14 uit 4 1,75 (1,40) 

11 Sonja van der Spek 3 7,99 uit 3 2,33 (2,33) 

12 Theo Gijtenbeek 5 7,87 uit 4 1,75 (1,40) 

13 Cees Sip 6 7,6 uit 4 1,75 (1,50) 

14 Ahmad Nabil Azimi 2 7,41 uit 2 3,00 (3,00) 

15 Hub Schraven 4 7,38 uit 4 1,50 (1,50) 

16 Klaas Vonk 5 6,78 uit 4 1,50 (1,40) 

17 Peter Sloothaak 3 6,75 uit 3 2,00 (2,00) 

18 Gerie Vonk 5 6,66 uit 4 1,50 (1,40) 

19 Gerard Koreman 5 6,42 uit 4 1,50 (1,40) 

20 Jan van Haastert 5 6,12 uit 4 1,50 (1,20) 

21 Karl Kliemert 4 5,87 uit 4 1,25 (1,25) 

22 Jan van Lienden 4 5,45 uit 4 1,25 (1,25) 

23 Hannie van Lienden 5 5,39 uit 4 1,25 (1,20) 

24 Kees Boekhout 3 5,18 uit 3 1,67 (1,67) 

25 Henk Lacourt 4 4,18 uit 4 1,00 (1,00) 

26 Hans van der Spek 5 4,15 uit 4 1,00 (1,00) 

27 Arna vd Weteringh 4 3,24 uit 4 0,75 (0,75) 

28 Anja van den Hoek 4 3 uit 4 0,75 (0,75) 

29 Corrie Lacourt 4 3 uit 4 0,75 (0,75) 

30 Adrie de Maijer 6 3 uit 4 0,75 (0,50) 

31 John Jansen 1 2,42 uit 1 2,00 (2,00) 

32 Dick van Os 1 2 uit 1 2,00 (2,00) 

33 Margo van Os 1 1 uit 1 1,00 (1,00) 

34 Gerrie de Heij 2 1 uit 2 0,50 (0,50) 

https://www.pointeurs.nl/lp/wp-content/uploads/Klassement2018-2019.xls
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1 1 punt voor elke gewonnen partij, 0,03 punt per positief saldopunt 
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 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 

 
 
 
 
 
 

HET MOSSELTOERNOOI. 
 
 
Wat was het mooi weer! We konden heerlijk buiten spelen. Wie had dat gedacht op 6 
oktober? 
 
Om 13.00 uur hadden zich 46 mensen ingeschreven, maar net ná 13.00 uur kwam nog 
iemand aangelopen, dus moest Kees nog even snel een wijziging doorvoeren. 
Dat betekende voor sommigen dat er twee keer tegen dezelfde tegenstander gespeeld 
werd of dat men bij een tweede triplet stond ingepland. Gelukkig zaten we lekker in het 
zonnetje en ging het deze middag om de gezelligheid.(zoals altijd tijdens een animatie 
toernooi). 
 
Kees had weer voor iedereen lekkere koekjes ingeslagen en er was voor nummer 1 een 
fles wijn evenals voor de nummers 2 en 3 die door loting bepaald worden. 
Echter, naast de aanmoedigingsprijs (ook een fles wijn) was er nog een prijs, t.w. de 
poedelprijs. 
 
Gerrie had op heel toepasselijke wijze een steen beschilderd en verstopt in een doosje 
waarop een mosseltrailer stond afgebeeld. 
 
Om ongeveer 17.30 uur konden we aan tafel. Ad, Cees en Hans hebben ons verwend met 
heerlijke mosselen, patatjes en knoflooksaus. Volgens mij is er heel goed gegeten. 
Tot slot kwam Sonja nog langs met een ijsje en was er nog een kop koffie te krijgen. 
 
Het opruimen liep gesmeerd. Er was veel hulp in de keuken, want er moest wel veel 
afgewassen worden.  
 
Ik denk, dat de leden van de evenementencommissie moe maar voldaan konden gaan 
zitten om onder het genot van een glaasje wijn of iets dergelijks uit te blazen en na te 
praten. 
 
Tineke 

https://www.pointeurs.nl/lp/eurotoernooi/
mailto:lp.eurotoernooi@xs4all.nl
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WE HEBBEN ER WEER TWEE SCHEIDSRECHTERS BIJ! 
 
 
Tijdens meerdere jaarvergaderingen gaf Henk Lacourt (lid van de wedstrijdcie. en 
verantwoordelijk voor het scheidsrechtersgebeuren) aan, dat we een nijpend tekort aan 
scheidsrechters hebben binnen Les Pointeurs. 
 
Gelukkig is aan die opriep uiteindelijk gehoor gegeven. 
Vorig jaar is Hans van der Spek geslaagd voor het examen en dit jaar Gerard Koreman en 
Frans Walvis. 
 
Met andere woorden: Les Pointeurs beschikt nu over vier scheidsrechters. Een weelde, 
die er toe zal leiden, dat de druk op de schouders van Henk verlicht gaat worden en we 
ook niet meer een scheidsrechter van buitenaf hoeven in te huren. 
Komende periode gaan de mannen bij elkaar zitten en de toernooien en NPC-dagen onder 
elkaar verdelen. 
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OPZEGGING 
 
 
Koudekerk, september 2018.  
 
Betreft opzegging  
lidmaatschap van Joke Zoet bij Les Pointeurs.  
 
Na jarenlang lidmaatschap bij Les Pointeurs zeg ik bij deze mijn lidmaatschap 
per 31 december 2018 op. 
Ik kijk terug op een fijne tijd met veel boule-plezier met jullie allemaal. 
Afgelopen jaar heb ik heel erg weinig gespeeld mede vanwege dat Peter vorig jaar ook 
gestopt is. 
Op een of andere manier, komt het er gewoon niet meer van. 
Maar ik kan terugzien op een fijne tijd bij Les Pointeurs met een gezellige club mensen 
met fijne herinneringen. 
Hartelijk dank, het ga jullie allen goed en wie weet tot ziens. 
 
groet Joke Zoet 
Koudekerk a/d/ Rijn 
 
 
 

RESULTAAT OPEN DAG 23 SEPTEMBER 
 
 
De open dag kunnen we zeker, gezien de reacties van de mensen die ik erover gehoord 
heb, als goed geslaagd beschouwen. Het heeft daarnaast ook een prachtig resultaat 
opgeleverd. Les Pointeurs kan 6 nieuwe leden verwelkomen, zij worden per 1 januari lid bij 
Les pointeurs: 
 
Truus Kouwenhoven           Bart Julsing 
Rob Luiten               Dick van Os 
Frans Dijkman              Margo van Os 
 
Al eerder, in april, werd Cora Blijleven lid. 
 
Iedereen van harte welkom! 
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UITSLAG ALPHENEMENT 2018 
 

  

team winst saldo 

7 Rinus Petersen / Cees Hoogerheide (7)  5 35 

19 Bert Visser / Louis van der Horst (19)  5 34 

5 Jaco de Haan / Juup Visser (5)  4 30 

1 Jaap de Vogel / Rita Baljet (1)  4 17 

11 Ad Bruin / Adrie Terlouw (11)  4 8 

9 Nelly v.d. Ende / Christina Kok (9)  3 13 

15 Bert Cornelissen / Kas Slappendel (15)  3 8 

16 Alex Hazen / Henry Brassens (16)  3 7 

10 Huig van Duijvendijk / Alie van Duijvendijk (10)  2 7 

22 Hans Klaassen / Ernst Harms (22)  2 3 

3 Jan van Haastert / Veroni van Haastert (3)  2 0 

13 Lucia Brouwers / Serdo Verbanac (13)  2 -3 

4 Hans van der Spek / Sonja van der Spek (4)  2 -4 

17 Theo Gijtenbeek / Primo Petrelli (17)  2 -5 

20 Mart Kruijssen / Marion Oosterveen (20)  2 -10 

2 Ton Hazebroek / Sieny Hazebroek (2)  2 -12 

8 Hannie van Lienden / Anja van den Hoek (8)  2 -12 

6 Jaap Ramp / Willy Ramp (6)  2 -13 

12 Klaas Vonk / Gerie Vonk (12)  2 -13 

18 Siebren Hulzenga / Wolfgang Fraszczak (18)  2 -17 

21 vrijloting (21)  0 -35 

14 Jan van den Broek / Babs van den Broek (14)  0 -38 

   ()      
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2018 
 
 

dag datum omschrijving spelvorm aanvang 

 
          
 
     Oktober 2018 
 

woensdag 03-10 Bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 06-10 Animatie/mosseltoernooi mêlee 13.00 

zaterdag 13-10 NPC  12.00 

zondag 14-10 Clubkampioenschap triplet triplet 10.30 

zondag 21-10 WCD  10.30 

zaterdag 27-10 NPC  12.00 

zondag 28-10 Wintertijdtoernooi doublet 10.30 

 
     November 2018 
 

zaterdag 03-11 Animatietoernooi  13.00 

woensdag 07-11 Najaarsvergadering  20.00 

zaterdag 10-11 NPC  12.00 

zondag 18-11 Herfstkwintetten  10.30 

zondag 25-11 Zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

vrijdag 30-11 Klaverjassen  19:30 

 
     December 2018 
 

zaterdag 01-12 Animatietoernooi mêlee 13.00 

zondag 02-12 WCD + loterij  10.30 

woensdag 05-12 Bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 08-12 NPC  12.00 

zondag 16-12 Vrijwilligersdag  14.00 

zaterdag 22-12 NPC  12.00 

zondag 23-12 Zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

 
     Januari 2019 
 

woensdag 02-01 Bestuursvergadering  19.30 

zaterdag 05-01 NPC  12.00 

vrijdag 11-1 Klaverjassen  19:30 

zaterdag  12-01 Nieuwjaarsreceptie + olieboulen  13.00 

zaterdag 19-01 NPC  12.00 

zondag  20-01 Wintersextetten  10.30 

zondag 27-01 Zondagmiddaggebeurtenis mêlee 13.00 

zondag 27-01 WCD  10.30 
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VERENIGINGSGEGEVENS:     ALPHENSE CLUB DE PETANQUE "LES POINTEURS" 
 
Opgericht:      29 oktober 1984 
          Aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond  NJBB 
Inschrijving:     Kamer van Koophandel onder nummer 40447259 
Postadres:     Pegasusstraat 18, 2401 HW 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 
 
Bestuur:       Voorzitter        Peter van Waaij       tel. 0172-440517 
          Vice -voorzitter      Kees Boer         tel. 0172-420907 
          Secretaris        Lucia Brouwers       tel. 0172-210569 
          2e secretaris       Hans v.d. Spek       tel. 06-16772050 
          Penningmeester     Cees de Heij        tel. 0172-475827 
          2e Penningmeester     
          Wedstrijdsecretaris    Tineke Walvis       tel. 0172-419469 
          Technische zaken     Gerard Koreman      tel. 0172-497579 
          PR           Tineke Walvis       tel. 0172-419469 
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 
                      Peter Sloothaak       tel. 0172-430872 
Techn- comm.:    Voorzitter        Gerard Koreman      tel. 0172-497579 
                      Kees Boer         tel. 0172-420907 
Kantinecomm.:   Voorzitter         
          Algemene coördinatie    Lucia Brouwers       tel. 0172-210569 
          Weekcoördinatoren    Lucia Brouwers       tel. 0172-210569 
                      Corrie Lacourt       tel. 0172-572302 
                      Willeke Stenssen      tel. 0172-792158 
                      Christ Sins         tel. 0172-604521 
          Inkoop en kasbeheer   Hub. Schraven       tel. 0172-426984 
                      Jacques v.d. Wijngaarden  tel. 0172-491121 
Schoonmaakploeg:   Coördinatie        Gerard Koreman      tel. 0172-497579 
Baanonderhoud:               Theo Gijtenbeek 
Vreugde & Verdriet:             Nettie Siemons       tel. 0172-422130 
                      Gerrie de Heij-Verhoog    tel. 0172-475827 
 
Erelid:       Carel Textor 
          Kees Boer 
 
Lidmaatschap:    Per kalenderjaar met opzegtermijn van één maand. 
Contributie:     Per 01-01-2018       Leden    Partner lidmaatschap 
          Wedstrijdlicentie:      € 95,50   € 90,50  per kalenderjaar 
          Clubkaarthouders:      € 85,50   € 80,50  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 
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Bewegen op rustige en ontspannen wijze? 
Uw concentratie verbeteren? 
Nieuwe contacten maken? 
Een boule-clinic voor uw familie of collega’s? 
 
Kom boulen bij Les Pointeurs! 
Olympiaweg 2b (achter Korfbal Vereniging Tempo) 
Er zijn boules beschikbaar op de club. 
Iedere woensdag en zaterdag vanaf 13.00 uur bent u welkom. 
Bij slecht of te koud weer spelen we in onze verwarmde hal. 
 
 
Zie ook onze website: www.pointeurs.nl 
 
Inlichtingen: secretariaat, tel.: 0172-210569 
 

http://www.pointeurs.nl/

