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Van de voorzitter

Het afgelopen jaar was voor onze vereniging een armzalig jaar.
In het begin waren de plannen en het enthousiasme nog volop aanwezig.
Ik denk hierbij aan:
- Het oliebollentoernooi met de nieuwjaarsreceptie. 
- De hoop dat de deelnemende teams aan de NPC competitie hun positie in de  
desbetreffende klasse kunnen behouden.
- Het spelen op de buitenbanen en in onze verwarmde hal en het drankje na afloop in de 
kantine.
- De energietransitie die onze vereniging duurzamer zou gaan maken met behulp van 
ledverlichting.
- De vele afspraken die waren gemaakt voor de Clinics en de daarbij behorende sfeer 
verhogende bijeenkomsten
- En niet te vergeten de broodnodige financiële doelstellingen halen die nodig zijn om  
onze club gezond te houden. 
Op 12 maart 2020 waren de berichten over het virus zodanig, dat het bestuur heeft 
besloten te stoppen met alle activiteiten zoals de NPC competitie, de geplande toernooien 
en overige plannen.                                
1.5 meter afstand houden en het wassen van de handen zijn tot nu veelgebruikte 
uitspraken geworden. 
Het verenigingsleven kwam tot stilstand. In de zomer was er nog een kleine opleving, daar
er nog doubletten gespeeld mochten worden.
In het najaar kwam de tweede golf van het virus gevolgd door een totale Lock down, waar 
wij nu nog steeds mee te maken hebben.
Begin december waren de zorgen over het verloop van het Coronavirus nog steeds volop 
aanwezig. 
De vraag is, hoe zal de toekomst er uit zien? Kunnen wij onze financiële verplichtingen 
nog nakomen? Wanneer kunnen wij weer onze sport beoefenen? Hoe kunnen wij een 
algemene ledenvergadering houden? 
Komend jaar zal naar verwachting meer duidelijkheid geven.
2021 is begonnen met een positief vooruitzicht nl. het starten van de vaccinaties op 6 
januari. 
Als het goed is, kunnen de meeste van onze leden rond maart/april een vaccin krijgen, 
zodat ons leven weer “normaal” kan worden.
Voorzichtig hebben wij nu hoop, dat onze sport Petanque weer gespeeld mag worden en 
dat we bij heropening van de kantine een toost kunnen uitbrengen op een sportief en 
gezond 2021!
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De penningmeester schrijft

Het jaar 2021 is begonnen zoals het jaar 2020 geëindigd is; de vereniging is gesloten. 
Geen beschikbare kantine, geen vrij spelen, geen interne toernooien / kampioenschappen,
geen toernooien met deelnemers van buiten, geen NPC, geen verwarmingen die aan zijn, 
geen gezelligheid. 

Samengevat, het verenigingsleven staat ook bij Les Pointeurs op een heel laag pitje.
Ik vermoed dat we allemaal hetzelfde gevoel hebben: het is balen, maar we moeten vooral
volhouden. Gelukkig zijn we 6 januari begonnen met vaccineren. Het zal nog wel maanden
duren, voordat een zodanige groep van onze bevolking gevaccineerd is, dat we terug 
kunnen naar meer normaal. 

Voorlopig moeten we afwachten wanneer we, al is het maar weer deels, de accommodatie
mogen heropenen.

Wat wel gewoon doorgaat, is de administratie. We ontvangen gewoon facturen onder 
meer voor huur, onderhoud, gemeentelijke belastingen, hypotheek aflossingen en rente, 
gas / water en elektra, telefoon etc..

Daar tegenover staat, dat we vanaf medio maart 2020 extra zuinig met onze 
verenigingsgelden omgaan. Ik kan nu wel al zeggen – de jaarrekening is nog niet klaar – 
dat 2020 er qua financiën niet slecht zal uit zien.

We hebben alle 2020 rekeningen en onkostendeclaraties gewoon op tijd kunnen betalen. 
We hebben ook de reguliere hypotheekaflossingen en/of rentebetalingen gewoon kunnen 
doen.

Los daarvan heeft inmiddels 70% van de leden haar/zijn contributie voor 2021 
overgemaakt. Van de donateurs is het percentage 50. Allemaal hartelijk dank daarvoor.

Ik zal medio januari de resultatenrekening en balans 2020 gereed maken, zodat we die in 
het bestuur kunnen bespreken. Vervolgens zal ik een afspraak met de financiële 
commissie maken, zodat zij hun oordeel kunnen vormen om verslag te doen aan de 
ledenvergadering. 

Vooralsnog heeft het bestuur woensdag 17 maart a.s. vastgesteld als datum voor de 
ledenvergadering.

Frans Walvis   
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Bedankt adverteerders en sponsoren

Ik wil langs deze weg alle adverteerders in Pointeursnieuws bedanken voor hun 
bereidheid om de vereniging te steunen met een jaarlijkse financiële bijdrage in ruil voor 
het plaatsen van een advertentie. Daarbij wil ik onderstrepen dat vele adverteerders Les 
Pointeurs al jaren steunen.

Natuurlijk zijn er elk jaar ook wel één of twee afvallers. Dat creëert ruimte voor nieuwe 
adverteerders!

Sinds twee jaar bieden we bedrijven ook de optie om tegen een jaarlijkse vergoeding hun 
bedrijfslogo te plaatsen op de website van Pointeurs. Door op het logo te gaan staan en te
klikken kom je eenvoudig en direct op de website van het bedrijf terecht. Op dit moment 
staan er drie bedrijven vermeld. Er is ruimte voor meer!

Ik zou, voor zover nodig, onze leden willen oproepen om waar mogelijk onze 
adverteerders en sponsoren te willen meenemen in de beslissingen tot koop van artikelen 
en/of diensten.

Frans Walvis 
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Beste boulers/boulsters,

Vandaag kreeg ik van Gerie en Klaas namens de club deze rijkgevulde fruitmand met een 
mooie kaart omdat ik op 4 december ben geopereerd vanwege prostaatkanker. Op dit 
moment (8-12-2020) gaat het weer aardig. Niet al te veel pijn maar wel oppassen met 
tillen en bewegen.

Ik ben er nog minimaal 6 weken zoet mee voordat er iets over kan worden gezegd. Het is 
dus even afwachten.

Iedereen hartelijk dank voor de kaart met de fruitmand en graag spoedig tot ziens.

Groetjes

Bart
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NIEUW

( Verkoop rubriek. Max. 5 advertenties per keer.)

Te koop aangeboden

8 stuks eetkamerstoelen donkerbruin leer.
4 jaar geleden gekocht , maar nauwelijks gebruikt.

***
BERNHARD eetkamerstoel, verchroomd, Kavat Mjuk donkerbruin
Het verchroomde onderstel heeft een zachte, gestoffeerde zitting van slijtvast nerfleer - ga 
lekker zitten en geniet van het gevoel. De stoel is bovendien onderhoudsvriendelijk en blijft
jarenlang mooi.”

***
Maten per stoel:
Breedte 49 cm, diepte 50 cm, hoogte 77 cm, zitbreedte 45 cm, zitdiepte 40 cm, zithoogte 
48 cm.
Nieuwprijs op dit moment bij IKEA € 129,-- per stoel, wij hebben € 110,-- betaald.
Vraagprijs nu is € 50,-- per stoel.
Alle 8 stoelen als één koop: dan is de vraagprijs: € 350,--.

Anja van den Hoek
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Beste clubleden,
Net als andere amateur sportclubs voelt ook onze club de nadelige financiële gevolgen 
van de gedwongen kantinesluiting.
Wij ontvingen een aanbod van hobby schrijver/dichter Max Bremer, lid van Jeu de 
Boulesclub De Hakhorst uit Leusden, om extra clubinkomsten te krijgen via de verkoop 
van zijn boek ‘Het Butje’ (120 pag.). Hierin staan verhalen, gedichten en meezingversjes 
over jeu-de-boulen.
Max werkt zonder winstoogmerk onder het motto ‘samen delen’. Meer over hem en zijn 
actie ‘Het Butje’ lees je op zijn website www.boekvanmax.nl.
Door rechtstreekse levering zonder tussenschijven is de verkoopprijs van ‘Het Butje’ bij 
voorinschrijving slechts €9,95,-. Daarvan mogen wij als club €5,- toevoegen aan onze 
clubkas.
Het boek is alleen te bestellen via verenigingen en zal  niet in de boekhandel verkrijgbaar 
zijn.
De voorinschrijving voor de 1e druk staat open tot 31 januari 2021 en levering zal 
plaatsvinden in maart.
Wij nodigen jullie van harte uit deel te nemen aan deze leuke actie en in te schrijven op dit 
boek. Dat kan door het totaalbedrag voor het aantal boeken over te maken naar onze 
clubrekening NL84INGB 0000 49239 ten name van de penningmeester  o.v.v. “boekje” en 
tevens een bericht naar mij, tineke.walvis@kpnmail.nl te sturen of even te bellen naar 
0612573449.

Tineke
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Gerrie heeft in de corona-tijd een
streekstalletje in de tuin gezet waar
mensen iets leuks uit konden zoeken

voor een verjaardag of voor zichzelf. Er
kwamen regelmatig mensen

langsfietsen om er een kijkje in te
nemen.

Ook heeft zij wat schilderingen in
opdracht gemaakt. Er was bijvoorbeeld

een mevrouw die de molen "De
Eendracht" op een naambordje wilde

laten schilderen. Omdat het kastje
begon te lekken heeft zij nu alles weer

naar binnen gehaald.

Als je iets leuks ziet op de foto of een
schilderijtje zou willen laten maken

zoals een geboortehuis, of een ander
gebouw, bloemen, dikke dames, enz.,

                                                                        dan wil zij dat waarschijnlijk best voor
                                           u schilderen. Ook schildert zij op    

houtenkistjes , tafeltjes en stoeltjes.
    Een gedeelte van de opbrengst komt 

        ten goede van onze vereniging.
                                                    

verhooggerrie@gmail.com
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2021

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

Januari 2021

zondag 17 jan wintersextetten geannuleerd

Februari 2021

Zaterdag 6 feb. Animatie toernooi mêlee 13.00
zondag 21 feb Ongeveer toernooi doublet 10.30

Maart 2021

zaterdag 6 mrt Animatie toernooi mêlee 13.00
woensdag 17 mrt ledenvergadering 19.30

Alle bovenstaande geplande activiteiten zijn onder voorbehoud.
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      Sterrenlaan 168
    2405 BC  Alphen aan den Rijn

      Tel:    0172 - 445600
    Fax:   0172 - 244128
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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
Ledenwerving +  Red. Hannie van Lienden tel.:06-55368014

Redactie: Hannie van Lienden tel.:06-55368014
     Tineke Walvis                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

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

Erelid: Carel Textor
Kees Boer
Peter van Waaij

Lidmaatschap: Per kalenderjaar met opzegtermijn van één maand.
Contributie: Per 01-01-2021

Leden € 110,50    (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

12



13



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/
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