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Van de voorzitter

De bestuursvergaderingen kunnen maar met 3 personen ( dagelijks bestuur) bezocht 
worden.
De voorstellen die worden ingebracht bespreek je, maar deze moet je uitstellen en eerst 
via mail aan de rest van het bestuur voorleggen eer je de besluiten kan uitvoeren. Best wel
omslachtig maar het is niet anders.
Heeft de penningmeester de begroting en de schriftelijke uitleg gedegen voorbereid en 
onder de leden van het bestuur verspreid moet de begroting eerst weer terug om 
goedkeuring te krijgen van het gehele bestuur voordat je de leden de begroting op 18 
november kan presenteren. Of de najaarsvergadering doorgaat is nog de vraag, omdat er 
maar 30 personen in een ruimte mogen en de kachel blijft uit, het is niet anders.
Eerst een Lock down, dan weer de vereniging gedeeltelijk open, dan weer gesloten, dan 
weer open. De maatregelen volgen zich elkaar snel op. Geen wedstrijden, geen NPC, 
geen kantine. Alles komt de sfeer en de gezelligheid niet ten goede. Het is niet anders.
Toch houden wij vol en dat merk ik ook aan de leden die komen spelen. Er wordt keurig 
1.5m afstand gehouden en handen gewassen. Het is onderhand een vast onderdeel 
geworden. Als wij met zijn allen dit doen komt er een einde aan het virus en weet ik zeker 
dat dit lukt. Het is niet anders.

Cees de Heij
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Met elkaar moet het lukken.

En waarom vindt ‘men’ dat we ‘bang’ worden gemaakt? 
Ik ga niet bij een tijger in de kooi, niet omdat ik bang ben, maar omdat ik weet dat hij 
gevaarlijk is en ik daar verantwoordelijk mee om ga.
Als ik 1,5 meter. afstand houd en de overige maatregelen hanteer, dan wil ik dat je dit 
weet:

1. Ik ben slim genoeg om te weten dat je asymptomatisch kan zijn en toch het virus 
kan verspreiden.

2. Nee, ik ''leef niet in angst'' voor het Covid-19 virus, ik wil gewoon deel uitmaken van
de oplossing, niet van het probleem.

3. Ik heb niet het gevoel dat de overheid mij beheerst, ik heb het gevoel dat ik als 
volwassene een bijdrage kan leveren aan de samenleving.

4. De wereld draait niet om mij. Hij draait om ons allen.
5. Als we allemaal konden leven met aandacht voor andere mensen, zou deze wereld 

een veel betere plek zijn.
6. Ik wil niet bijdragen aan weer overvolle Ic’s.
7. Het houden aan de maatregelen maakt me niet zwak, angstig, dom of ''beheerst”. 

Het houdt me alert.
8. Je aan de maatregelen houden is niet politiek. Het is de keuze van 

volksgezondheid en gezond verstand!
Mee eens? Kopieer en laat het iedereen weten.

De strip sluit aan op dit artikel en geeft een aantal leuke ideeën om uit te voeren in deze 
bijzondere tijd.
                                   Groetjes en blijf gezond.
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Memo inzake de Corona maatregelen vanaf 14 oktober 2020 en de

VSG brief ontvangen op 21 oktober 2020

Uitgangspunten:

1. Iedereen boven de 18 jaar houdt op elk moment tenminste 1,5 meter afstand.

2. Blijf altijd thuis als je één of meer van de volgende symptomen hebt (ook als ze maar

 heel mild zijn); neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, maag of darmklachten,

 smaakuitval of koorts.

3. De kantine en de bar zijn gesloten.

4. In ons boulodrôme mogen maximaal 30 personen tegelijk aanwezig zijn.

5. Als er in ons boulodrôme gespeeld zal gaan worden, dient de achterdeur geopend te

 worden en permanent open te blijven tot het einde om de ventilatie te bevorderen.

6. Per baan mogen er maximaal vier (4) personen aanwezig zijn. Zij houden op elk

 moment tenminste 1,5 meter afstand.

7. Buiten geldt dit maximum van 30 personen niet, maar er geldt wel een maximum van

 vier (4) personen per baan en het op elk moment tenminste 1,5 meter afstand

 houden.

8. Er kunnen derhalve alleen tête-à-tête en doubletten gespeeld worden. Per speeldag

 spelen ze in dezelfde samenstelling en combinaties, resp. tegen dezelfde

 tegenstanders.

9. Tripletten zijn niet toegestaan.

10.De afstand tussen de spelers, op, tussen en naast de baan van tenminste 1,5 meter

  moet – binnen en buiten – te allen tijde gewaarborgd zijn.

11.Het organiseren van competities (bijv. Eurotoernooi, interne kampioenschappen),

  uitgooien, bal in de zak, animatietoernooi, zondagmiddagactiviteit, NPC training in de

  huidige vorm is niet toegestaan.

12.Er moet op elk moment dat de accommodatie open is een (via een gekleurd hesje)

     zichtbare corona coördinator aanwezig zijn.
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13. Er moet op elk moment dat de accommodatie open is een complete

Aanwezigheidslijst zijn, waarop van elke aanwezige verplicht haar/zijn naam vermeld

is. Eventuele niet-leden moeten ook hun telefoonnummer vermelden.

14. De looplijnen op de accommodatie moeten gevolgd worden.

15. Publiek is niet toegestaan.

16. Het schudden van handen is niet toegestaan.

17. Gebruik alleen eigen boules en buts.

18. Raak geen boules of buts van een ander aan.

19. De speler die een but verkeerd uitgooit, raapt zelf zijn but op. De tegenstander legt

  een eigen but op een reglementaire plaats.

20. Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint).

21. Maak alleen gebruik van je eigen toss munt.

22. Als er tijdens een partij gemeten moet worden, houden de andere spelers tenminste

  1,5 meter afstand.
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Toelichting in relatie tot de Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 18 
november 2020

Het is nu – 15 oktober 2020 – nog niet zeker of de geplande algemene ledenvergadering 
op 18 november a.s. doorgang zal kunnen vinden.
Wat zijn de redenen voor de onzekerheid inzake het doorgaan van de algemene 
ledenvergadering:

1. De 4-weken periode loopt tot en met 11 november a.s.. Worden de 
overheidsmaatregelen te zijner tijd verlicht of verlengd?

2. Er mogen de komende periode maximaal 30 personen tegelijk op de 
accommodatie aanwezig zijn.

3. De ervaring van de laatste jaren leert ons dat er meer dan 30 leden op een 
ledenvergadering aanwezig zijn. En wij willen liever niet vergaderen met een 
dergelijke, vanuit de overheid, opgelegde limiet.

We zullen onderzoeken of er nog andere opties zijn.
We tekenen daarbij op voorhand aan dat we de optie om elektronisch – u achter de 
computer op afstand – te vergaderen NIET zullen onderzoeken.
De op 13 oktober door de regering aangekondigde extra maatregelen, die gedurende 
minimaal vier (4) weken zullen gaan gelden, beperken de amateursport aanzienlijk. Dat 
impliceert dat de kantine ook zeker nog vier (4) weken langer gesloten zal blijven. 
Vandaag – 15 oktober 2020 - heeft het bestuur (met pijn in het hart) besloten om de 
Pointeurs accommodatie met onmiddellijke ingang en tot nader order te sluiten. Jullie 
hebben recht op duidelijkheid, hoe vervelend de boodschap ook is. Als er ontwikkelingen 
zijn – vanuit de overheid, NOC*NSF, NJBB en/of de veiligheidsregio -  om dat besluit te 
heroverwegen zal het bestuur dat natuurlijk doen.
Namens het bestuur

Lucia Brouwers  
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ALGEMENE LEDENVERGADERING NAJAAR 2020

Het bestuur van ACP Les Pointeurs nodigt alle leden uit om de Algemene 
Ledenvergadering Najaar 2020 bij te wonen, welke gehouden zal worden op 
woensdag 18 november 2020 om 19.30 uur in de hal van het clubgebouw.

AGENDA

1.Opening

2.Vaststellen van de agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 februari 2020 (reeds in 
uw bezit)

5.Financiën
 - Begroting voor 2021 (zie bijlagen)

6.Rondvraag

7.  Sluiting.  
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Mededeling inzake een bestuursbesluit
Er is helaas elders in ons land al ‘ervaring’ met het hieronder benoemde wangedrag.  
Waar gaat het om?
We willen voorbereid zijn op de situatie dat een speler en/of toeschouwer een 
tegenstander intimideert via in het gezicht blazen, spugen, hoesten en/of niezen of iets 
vergelijkbaars in deze corona periode.
We onderkennen drie situaties die zich (onverhoopt) kunnen voordoen:

      1.Tijdens een toernooi.

2.Tijdens de NPC.
N.B. Inmiddels dit seizoen niet meer relevant omdat het seizoen 2020/2021 is 
stopgezet en als niet gespeeld is verklaard door de NJBB

3.Tijdens een verenigingsactiviteit.
N.B. Het bestuursbesluit ziet primair toe op deze situatie

Ad 1: 
Er is geen rol voor het bestuur van Les Pointeurs (LP), anders dan het feit dat wij de 
beslissingen van de NJBB scheidsrechters natuurlijk steunen.
De NJBB scheidsrechter treedt hier op.
De scheidsrechter geeft de persoon of personen die in overtreding zijn onmiddellijk een 
directe rode kaart en verzoekt hem/haar/hen de accommodatie binnen 10 minuten te 
verlaten. De scheidsrechter maakt een aantekening op het toernooi rapportageformulier 
en maakt een tuchtzaak aanhangig bij de NJBB.
Ad 2:
Als er een NJBB scheidsrechter in functie aanwezig is, kunnen we verwijzen naar het 
gestelde onder Ad 1.
Als er geen NJBB scheidsrechter in functie aanwezig is, meldt de LP speler zich 
onmiddellijk bij de aanvoerder van het team en maakt melding van het gebeurde.
De LP aanvoerder stelt zich gelijk in verbinding met de aanvoerder van de tegenpartij. 
De LP aanvoerder maakt melding van het gebeurde en vraagt de aanvoerder van de 
tegenpartij wat hij/zij er aan gaat doen?
Afhankelijk van diens reactie kan het LP team besluiten tot doorspelen, of de wedstrijd 
voortijdig beëindigen
Als de wedstrijd voortijdig wordt beëindigd dan meldt de LP aanvoerder dit per e-mail aan 
het secretariaat onder vermelding van de feiten en het gesprek met de aanvoerder van de 
tegenpartij. Tevens meldt de aanvoerder het voortijdig beëindigen, onder vermelding van 
de feiten, bij de NPC Commissie met een cc. aan het secretariaat en aan de 
wedstrijdcommissie.
Ad 3:
Hiervoor heeft het bestuur een besluit genomen als deze situatie zich (onverhoopt) 
voordoet.
Als een lid dit overkomt, dan dient het lid of een waarnemer van dit feit zich bij het bestuur 
te melden.
Een delegatie van twee leden uit het bestuur komt op de kortst mogelijke termijn in actie. 
Zij doen dat door (1) de feiten te checken met de aangever, (2) wederhoor toe te passen 
bij de persoon of personen die de intimidatie uitgevoerd zouden hebben.
Vervolgens dienen zij hun conclusie te trekken.
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Als ze concluderen dat de melding klopt, schorsen ze het lid, resp. de leden met 
onmiddellijke ingang voor een periode van één(1) kalendermaand. Gedurende deze 
periode is het aan het lid verboden op de LP accommodatie aanwezig te zijn.
De bestuursdelegatie rapporteert via e-mail aan het gehele bestuur over elke zaak; 
bevindingen, conclusie etc. 
Tegen een schorsing van één (1) maand is geen beroep mogelijk.
Elke schorsing wordt schriftelijk door ons secretariaat aan het lid, resp. de leden bevestigd
en er wordt mededeling van de schorsing(en) gedaan aan de NJBB.
Het bestuur van A.C.P. “Les Pointeurs”
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Begroting 2021 A.C.P. “Les Pointeurs”

De vereniging zit als sociaal en sportief onderdeel van de maatschappij middenin de 
covid-19 pandemie. Op het moment dat ik de begroting aan het voorbereiden ben, is de 
kantine helaas voor een tweede periode in het jaar 2020 gesloten.
We zijn vanaf de eerste sluiting op 13 maart jl. vrijwel gelijk overgeschakeld naar een 
andere aanpak van de financiën. Niet langer was de begroting leidend, maar de liquiditeit 
van de vereniging, of wel kunnen we de doorlopende rekeningen voor de hypotheek, 
rente, huur accommodatie, gas water licht, verzekeringen en natuurlijk ook de NJBB op tijd
blijven betalen. We hebben waar mogelijk kosten beperkt. We hebben plannen voor 
investeringen stopgezet, resp. doorgeschoven naar de toekomst. De kantine inkomsten 
vielen vanaf medio maart maanden en sinds twee weken weer terug naar nul. We hebben 
NJBB en interne toernooien moeten annuleren. Pétanque clinics zijn vrijwel allemaal 
geannuleerd. Gelukkig kwamen we als sportvereniging in aanmerking voor de TOGS 
regeling en kregen we, na de ingediende aanvraag, vanuit de overheid EUR 4.000 
overgemaakt. We krijgen ook drie maanden huurcompensatie via de gemeente van de 
overheid; EUR 775. 
Zo is Les Pointeurs tot nu toe het bijzondere jaar 2020 zonder liquiditeitsproblemen 
doorgekomen.

Wat gaat 2021 brengen?

Het is evident dat we er nog niet zijn met het virus. We zitten middenin een tweede golf en 
een tweede periode van kantinesluiting. Er is nog geen vaccin beschikbaar. We hebben er
voor gekozen om u een begroting 2021 voor te leggen met de aantekening dat er helaas 
nog veel zaken onzeker zijn, met name aan de inkomstenkant. Voorlopig blijven we 
primair sturen op liquiditeiten.
Het bestuur heeft de begroting 2021 geaccordeerd en het eindresultaat leggen we aan u 
voor.
Het is wat ons betreft wat te vroeg om een uitspraak over het jaar 2020 te doen. We zullen
er alles aan blijven doen inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te houden.
Punten in relatie tot de voorgestelde begroting 2021 waarop wij uw aandacht willen 
vestigen:

INKOMSTEN
1. Les Pointeurs is voorlopig stabiel qua ledenaantal. 
2. De ledenwerving werpt zijn vruchten af. De recente open dag op zaterdag 26 

september jl. heeft tot nu toe drie nieuwe leden opgeleverd. In totaal hebben we dit 
jaar (nog maar) vijf nieuwe leden mogen verwelkomen. Het streefgetal blijft een 
groei van 10 leden per jaar. Voor de begroting 2021 gaan we uit van het huidige 
aantal leden met een beperkte groei.

3. Les Pointeurs hanteert vanaf 2020 één bedrag, inclusief NJBB bondsbijdrage, aan 
contributie voor eerste leden en één bedrag, inclusief NJBB administratiekosten, 
voor tweede leden. Wij zijn voor tweede leden geen NJBB bondsbijdrage 
verschuldigd, alleen administratiekosten.

4. De NJBB bondsbijdrage voor 2021 bedraagt EUR 23,00 (in 2020 EUR 22,50).
5. De administratiekosten bedragen onveranderd EUR 5,00.
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6. Elk eerste lid betaalt vanaf 1 januari 2021 EUR 110,50 per jaar.
7. Daarin is een stijging verwerkt van 1,8 %; vrijwel gelijk aan de Nederlandse inflatie 

in 2020.
8. De netto contributie, minus bondsbijdrage of administratiekosten, is voor alle leden 

gelijk.
9. We hopen in 2021 weer een aantal jeu de boules clinics te kunnen geven.
10.De inkomstenpost reclame/sponsoring omvat het voor 2021 vastgelegde bedrag 

aan inkomsten.
11.We begroten het exploitatie resultaat kantine op een iets lager niveau als begroot 

voor 2020.
12.De kantineprijzen voor de consumpties en de etenswaren worden in 2021 niet 

verhoogd.

UITGAVEN
13.De NJBB bondsbijdrage 2021 zijn we voor alle eerste leden verschuldigd aan de 

NJBB.
14.De huurkosten accommodatie – voor het terrein - zijn we verschuldigd aan de 

gemeente
15.We begroten een verlaagd bedrag aan kosten trainingen.
16.Het onderhoud van onze accommodatie zal de komende jaren aandacht blijven 

vragen. De onderhoudsploeg doet daarin uitstekend werk.
17.De energiekosten begroten we op een gelijk niveau als in 2020. We gaan er daarbij 

van uit dat de accommodatie weer open is en open zal blijven.
18.We hebben de begroting van de kosten Pointeursnieuws verder verlaagd, als 

vervolg op de beslissing om het Pointeursnieuws alleen digitaal uit te geven.
19.We begroten de sociale kosten budgetneutraal. De laatste jaren zijn de kosten - 

kaarten, postzegels en bloemen - volledig gedekt uit de gelden die uit de lief en 
leed pot gehaald zijn.

20.We hebben een aparte regel in de begroting 2021 toegevoegd voor kosten 
ledenwerving.

21.We doen alle bankhandelingen vrijwel alleen nog maar via elektronisch bankieren. 
Dat draagt bij aan het verlagen van de bankkosten. Alleen pinnen draagt ook bij 
aan het verlagen van de bankkosten, omdat we sinds maart jl. geen contant geld 
meer naar de bank brengen, c.q. kosten moeten maken om op de rekening(en) te 
laten bijschrijven.

22.De kosten debetrente zijn de kosten verbonden aan het uitstaande lening bedrag. 
Deze dalen omdat we elk kwartaal een vast bedrag van EUR 1.250,00 aflossen.

23.De post afschrijvingen Onroerend Goed is gelijk aan de jaarlijkse 
waardevermindering op de balans van de accommodatie én gelijk aan aflossingen 
op de uitstaande lening; EUR 5.000,00.

24.De posten afschrijvingen materieel zijn gelijk aan de boekhoudkundige 
vermindering van de waarde inventaris en materiële vaste activa. De 
afschrijvingstermijn is 3 of 5 jaar.
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ALGEMEEN
25.Het bestuur heeft deze begroting in haar vergadering op 14 oktober besproken en 

besloten om deze ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering voor te 
leggen

26.We bedanken onze leden en donateurs voor hun bijdragen via contributies, 
donaties, bestedingen in de kantine (als het mogelijk is), sponsoring in natura en 
anderszins

27.  We zijn onze vrijwilligers heel veel dank verschuldigd voor hun vaak tomeloze 
inzet. Zij zorgen voor meer inkomsten en beperken de uitgaven. 

28.Zonder de vrijwilligers kan Les Pointeurs niet bestaan!
29.We zijn echter ook kwetsbaar. Als er een vrijwilliger (tijdelijk) uitvalt, levert die lege 

plek vaak een probleem op. Met name de kantine kan meer ‘handjes’ gebruiken.
30.Onder het motto: “vele handen maken licht werk” herhaal ik de oproep dat ik hoop 

dat ieder Les Pointeurs lid naar vermogen “de handen uit de mouwen zal steken”.

ADVIES
31.Het bestuur adviseert de Algemene Ledenvergadering op 18 november 2020

a. In te stemmen met het contributiebedrag van EUR 110,50 voor elk Les 
Pointeurs eerste lid in 2021.

b. In te stemmen met het contributiebedrag van EUR 92,50 voor elk Les 
Pointeurs tweede lid in 2021.

c. In te stemmen met de begroting 2021.

Namens het bestuur van A.C.P. “Les Pointeurs”

Frans Walvis 15 oktober 2020
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BEGROTING 2021 Begroting Begroting

A.C.P. "LES POINTEURS 2020 2021

contributie  13.000,00  13.000,00
donaties  275,00  400,00
jubileumbuts  -  -
reclame/sponsoring  1.100,00  1.250,00
verhuur spelmateriaal  400,00  300,00
verhuur accommodatie  900,00  800,00
exploitatie resultaat kantine  13.500,00  12.500,00
grote club actie  275,00  275,00
lief en leed pot inhoud  300,00  250,00
diverse inkomsten  -  -

INKOMSTEN TOTAAL  29.750,00  28.775,00

NJBB Bondsbijdrage  2.925,00  2.760,00
NJBB overige kosten  -  500,00
kosten opleidingen  250,00  250,00
kosten trainingen  700,00  400,00
wedstrijdzaken  550,00  600,00
huurkosten accommodatie  3.150,00  3.150,00
onderhoud accommodatie  1.250,00  1.400,00
kosten accommodatie  250,00  450,00
inventaris  250,00  450,00
energie kosten  4.700,00  4.700,00
gemeentelijke heffingen  1.600,00  1.650,00
diverse heffingen  600,00  550,00
pointeursnieuws/site  500,00  250,00
verzekeringen  2.150,00  2.200,00
sociale kosten  300,00  250,00
bestuurskosten  250,00  250,00
kosten ledenwerving  -  200,00
bankkosten  450,00  400,00
debetrente  1.300,00  1.200,00
afschrijvingen OG  5.000,00  5.000,00
afschrijvingen 5 jaar  1.250,00  750,00
afschrijvingen 3 jaar  207,00  365,00
evenementen  900,00  900,00
diverse kosten  -  -

UITGAVEN TOTAAL  28.532,00  28.625,00

BEGROOT RESULTAAT  1.218,00  150,00
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 ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2020/2021

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

November 2020

Zaterdag   7 nov Clubkampioenschap tête-à-tête uitgesteld
zaterdag 14 nov animatietoernooi mêlee 13.00
woensdag 18 nov najaarsvergadering 19.30

December 2020

zaterdag 12 dec animatietoernooi mêlee 13.00
Woensdag 16 dec bestuursvergadering 09.30

Januari 2021

zaterdag 2 jan olieboulen mêlee 13.00
zondag 17 jan wintersextetten teams 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 Cees de Heij tel. 0172-475827
Secretaris Lucia Brouwers tel. 0172-210569
Penningmeester Frans Walvis tel. 0172-419469
Wedstrijdzaken Henk Lacourt tel. 0172-572302
Technische zaken Gerard Koreman tel. 0172-497579
Algemeen + PR Hannie van Lienden tel. 06-55368014

Redactie: Hannie van Lienden tel.:06-55368014
Tineke Walvis [+ PR] tel. 0172-419469

Gerrie de Heij-Verhoog tel. 0172-475827

Wedstrijdcomm.: Voorzitter Henk Lacourt tel. 0172-572302
Tineke Walvis tel. 0172-419469
Erik Vorstenbosch tel. 0172-417499
Peter Sloothaak tel. 0172-430872

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

Kantinecomm.: Voorzitter
Algemene coördinatie Lucia Brouwers tel. 0172-210569
Weekcoördinatoren Lucia Brouwers tel. 0172-210569

Corrie Lacourt tel. 0172-572302
Willeke van der Klaauw tel. 0172-792158
Christ Sins tel. 0172-604521

Schoonmaakploeg: Coördinatie Lucia Brouwers tel. 0172-210569
Baanonderhoud: Theo Gijtenbeek

Vreugde & Verdriet: Gerie Vonk tel. 071-3412119
Gerrie de Heij-Verhoog tel. 0172-475827

Ere-lid: Carel Textor
Kees Boer
Peter van Waaij

Lidmaatschap: Per kalenderjaar met opzegtermijn van één maand.
Contributie: Per 01-01-2020

Leden € 108,00 (inclusief Bondsbijdrage)
Jeugdleden (tot 18 jr.): €   58,00
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

      Sterrenlaan 168
    2405 BC  Alphen aan den Rijn

      Tel:    0172 - 445600
    Fax:   0172 - 244128
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