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Van de voorzitter

Het gaat de goede kant op!
Onze leden van boven de 80 jaar hebben al een vaccinatie gehad, de jongere leden 
volgen gestaag en het is mogelijk dat voor het begin van de zomer iedereen die dat  wil, 
de eerste prik gehad heeft. 
Het verwondert mij, dat veel leden steeds enthousiast de speeldagen bezoeken ondanks 
dat er alleen tête-à-tête gespeeld mag worden.
De vrijheid komt langzaam dichterbij, vanaf 17 maart mogen wij weer doubletten spelen. 
We mogen  nog steeds niet binnen spelen en gebruik van de kantine is ook nog niet 
mogelijk. Langzaam mogen we meer en dat is positief.

Cees de Heij

Iets anders:
 
Vorig jaar in augustus waren wij nog bezig om de kantine te bevoorraden en hebben wij 15
kratten bier gekocht. Dat is toch een beetje te voorbarig geweest.
Nu zitten wij nog met 9 kratten bier die de uiterste verkoopdatum naderen. Deze kratten 
bieden wij te koop aan voor € 10,00 per krat inclusief het statiegeld. Best wel een koopje.
Zondag 14 maart gaan ze in de verkoop en kunnen wij met de opbrengst onze vereniging 
steunen; weggooien is zonde.
Ook de sponsoring van de zitbanken is zeer voorspoedig gegaan en zijn op één na, snel 
verkocht.
Dit geeft ons een warm gevoel, dank hiervoor.

Cees en Gerard
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Tuinbanken sponsoractie
De aankondiging in het vorige Pointeurs nieuws heeft resultaat gehad.
De Les Pointeurs Tuinbanken sponsoractie is een groot succes geworden.
Er zijn inmiddels 23 tuinbanken door leden en donateurs gereserveerd bij Gerard om te 
mogen sponsoren.
Er is nog maar één tuinbank beschikbaar voor leden of donateurs. Op is op!
De tuinbanken zijn inmiddels besteld. Ze worden in de eerste week van maart geleverd.
In de weken erna zal de ‘klusploeg’ aan de slag gaan met het verwijderen van de oude 
banken en het plaatsen van de nieuwe banken.
De voornamen van de sponsoren worden desgewenst op zijn / haar bank vermeld.
Ik bedank iedereen die zijn / haar bijdrage aan deze actie heeft geleverd.
De accommodatie zal er nog mooier van worden en het kost de vereniging geen geld.
Gerard Koreman / Frans Walvis
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VANAF 17 MAART MEER RUIMTE OM TE BOULEN ONDER RANDVOORWAARDEN 

WAT KAN?
 We mogen alleen buiten spelen.
 We mogen tête-à-tête en in doubletten spelen.
 We mogen alleen in vaste samenstelling spelen
 Alle spelers en aanwezigen moeten op elk moment minstens 1,5 meter afstand 

houden.
 Er moet toezicht gehouden worden op de regels; de corona coördinator.
 Er mag geen publiek aanwezig zijn.

HOE KAN HET?
 We spelen op twee middagen in de week (1) op woensdag en (2) op zondag.

Zo blijft de belasting voor de corona coördinatoren overzichtelijk. Zij / hij zit of staat 
grotendeels stil (speelt dus niet mee) en dat is een hele opgave als het koud en 
vochtig is.

 De toiletten voor dames en heren zijn open.
 De corona coördinator bepaalt of er gespeeld kan worden, gegeven het weer en 

condities van de banen.
 Woensdagmiddag:

 Rond 12.30 uur opent de corona coördinator het hek.
 Spelenden zijn vanaf 12.40 uur welkom.
 We gooien uit om 13.00 uur.
 Iedereen speelt van 13.00 – 14.30 uur. 
 Alle spelenden vertrekken daarna (naar huis); ze zijn om 14.45 uur 

vertrokken.
 De corona coördinator gaat om 14.55 uur ook richting huis.

 Zondagmiddag:
 Rond 12.30 uur opent de corona coördinator het hek.
 Spelenden zijn vanaf 12.40 uur welkom.
 We gooien uit om 13.00 uur.
 Iedereen speelt van 13.00 – 14.30 uur. 
 Alle spelenden vertrekken daarna (naar huis); ze zijn om 14.45 uur 

vertrokken.
 De corona coördinator gaat om 14.55 uur ook richting huis.

 Er mogen geen niet spelenden aanwezig zijn.
 Je moet je als spelende vooraf inschrijven. 
 Dit gaat via de eigen website van Les Pointeurs. Op de hoofdpagina staat de 

rubriek ‘Toernooien’. Daar staat per woensdag en per zondag een 
(toernooi)vermelding.

 Er staan 2 opvolgende woensdagen en zondagen vermeld, c.q. in totaal 4 
inschrijfmogelijkheden, voor 17, 21, 24 en 28 maart.

 Een spelende kan zich zowel op woensdag als op zondag als spelende inschrijven.
 We gebruiken het OnTip systeem. 
 Na de registratie krijgen inschrijvers een e-mail ter bevestiging van elke inschrijving.
 Het maximaal aantal spelenden voor een middag is 72 (18 * 4).
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 Alleen leden van Les Pointeurs kunnen zich voor deze speeldagen inschrijven. 
 Als je bent ingeschreven en het aantal van 72 is nog niet bereikt, ben je 

gegarandeerd van een speelplek, als er gespeeld kan worden.
 Alle spelenden moeten zich houden aan alle regels, zoals bijvoorbeeld permanent 

1,5 meter afstand houden.
 De corona coördinator ziet er op toe, dat alle geldende regels worden nageleefd en 

corrigeert waar nodig. De aanwijzingen van de corona coördinator worden 
opgevolgd.

 We beginnen, als het weer het toelaat, zo op woensdagmiddag 17 maart 2021.

Het bestuur
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Resultatenrekening 2020 A.C.P. “Les Pointeurs”

ALGEMEEN

Het bestuur biedt u hierbij de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en 
lasten 2020 aan, conform de wettelijke eisen als beschreven in boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek voor verenigingen die onder de eenvoudige regelgeving vallen.

Het jaar 2020 is een heel bijzonder jaar geworden door de covid-19 infecties, resp. de 
corona pandemie. Maandenlang is de kantine gesloten geweest en hebben we ook de 
gehele accommodatie gesloten moeten houden. Vanaf het prille begin op 13 maart 2020 
heeft het bestuur als uitgangspunt gekozen, dat we ons zullen houden aan de 
aanwijzingen van de overheid, RIVM, de gemeente, NOC*NSF en de NJBB. 

In financiële zin hebben we er voor gekozen om meer te gaan sturen op basis van de 
liquiditeiten. De begroting 2020 verdween daarmee naar de achtergrond. Nu kunnen we 
vaststellen, dat die keuze de enig juiste is geweest. We hebben het jaar afgesloten met 
een positief resultaat van 2.255 Euro.

We hebben, los van de begroting, een heel strak beleid gevoerd. We hebben alle 
investeringen in principe uitgesteld. Alleen als het echt niet anders kon, hebben we tot 
investeren besloten. Het voorbeeld daarvan is de ons door de verzekeraar – ABN AMRO 
Verzekeringen – opgelegde verplichting tot het aanleggen van een volledig 
beveiligingssysteem voor de accommodatie, 7 * 24 uur aangesloten op de meldkamer, als 
middel om het risico op schade van (poging tot) inbraak te verminderen. 

Het gevoerde financieel beleid heeft er toe bijgedragen, dat we alle rekeningen, de 
hypotheekaflossingen en de rente gewoon op tijd hebben kunnen betalen.

Elke vergelijking met het 2019 resultaat is irreëel, omdat 2020 nergens mee te vergelijken 
valt.
VLOTTENDE ACTIVA
Hieronder zijn gerubriceerd:

 De beschikbare banktegoeden bij ING Bank en ABN AMRO Bank.
 De beschikbare tegoeden in kas van de kantine en bij de commissie 

Wedstrijdzaken.
 Voorraad kantine.

Kantine kas / Kantine kleine kas
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Resultatenrekening 2020 A.C.P. “Les Pointeurs”

Dit betreft wisselgeld, resp. geld voor kleine inkopen.

Wedstrijdzaken kas
Dit is een bedrag dat de commissie Wedstrijdzaken beheert.
Er is een volledige registratie van inkomsten en uitgaven gedaan aan het bestuur.
De inkomsten komen uit de inschrijfgelden van door de vereniging georganiseerde en 
(ondanks corona niet geannuleerde) toernooien. Uitgaven zijn de door de commissie 
aangeschafte prijzen voor die toernooien.

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Dit omvat het Eigen Vermogen per 1 januari 2020 en het resultaat van het kalenderjaar 
2020.

VOORZIENINGEN
Dit betreft geoormerkt of bestemd geld. Hieronder staat het bedrag dat de Commissie 
Wedstrijdzaken in beheer heeft.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Dit betreft het gedeelte van de hypothecaire lening bij ABN AMRO Bank, dat over meer 
dan één jaar verschuldigd is.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Dit betreft 

 Het gedeelte van de hypothecaire lening bij de ABN AMRO Bank dat binnen één 
jaar, c.q. in 2021 verschuldigd is.

 Nog te betalen crediteuren.
 Vooruit ontvangen sponsoring.
 Vooruit ontvangen contributies en donaties 2021.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

INKOMSTEN / BATEN

Contributies
Het gerealiseerde bedrag aan inkomsten is met 800 euro achtergebleven op de begroting. 
De verklaring is, dat we door de sluitingen onvoldoende hebben kunnen doen aan 
ledenwerving. Er hebben zich in 2020 maar 5 nieuwe leden aangemeld. Vorig jaar was dat
aantal 20.
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Resultatenrekening 2020 A.C.P. “Les Pointeurs”

Donaties

We zullen het positief resultaat 2020 toevoegen aan het eigen vermogen. 

Ik zal in het vervolg trachten aan te geven wat volgens mij de meest relevante punten zijn 
en dat voor u toelichten; eerst de balans en vervolgens de staat van baten en lasten.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Hieronder zijn gerubriceerd:

 Materiele activa Onroerend Goed; de geactiveerde (rest)waarde van de 
accommodatie aan de Olympiaweg.

 Materiele activa (5 jaar); de geactiveerde (rest)waarde van investeringen. We 
hebben hier ook de 2019 investering in het beveiligingssysteem geactiveerd.

 Materiele activa (3 jaar); de geactiveerde (rest)waarde van de investering in grind, 
dat in 2019 is gekocht en in 3 jaar wordt afgeschreven.
 De (rest)waarde van de vooruit ontvangen sponsoring die in 5 jaar worden

afgewaardeerd naar nul.

Het bedrag aan donaties is boven het begrote bedrag uitgegaan, omdat de helft van de 18
donateurs meer heeft overgemaakt dan het minimum bedrag van 12,50 euro.

Jubileumbuts
Dit betreft door leden en bezoekers gekochte buts.

Reclame en Sponsoring
Dit betreffen (1) de advertenties in Pointeursnieuws, (2) de banners op de website, (3) een
gedeelte van de opbrengsten van de vernieuwde reclame op de scoreborden in de hal, (4)
een gedeelte van de waarde in natura van de ontwikkeling van het nieuwe logo van 
Pointeurs, (5) een gedeelte van de waarde in natura van de nieuwe vlaggen en borden op 
de accommodatie, (6) een gedeelte van de waarde in natura van twee nieuwe televisies.

Verhuur spelmateriaal / Verhuur accommodatie
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Resultatenrekening 2020 A.C.P. “Les Pointeurs”

Deze bedragen blijven ruim achter op de begroting door de vele afzeggingen, resp. de 
sluitingen.

Exploitatieresultaat kantine
Het begrote bedrag aan netto inkomsten is ruim 5.900 achtergebleven. Nadere toelichting 
lijkt mij onnodig. 

In totaal is er in 2020 maar voor een bedrag van ruim 14.500 euro ‘over de bar’ gegaan.

Het in 2019 geïntroduceerde pinnen is onveranderd een succes. Mede door het kunnen 
pinnen hebben we de muntenautomaat in relatie tot de corona pandemie buiten werking 
kunnen stellen ter verkleining van eventuele besmettingsrisico’s. 

Lief en leed pot / Sociale kosten
We rapporteren de ontvangsten en de sociale kosten separaat. U kunt zien dat de 
inkomsten afgelopen jaar bijna 80 euro hoger waren dan de uitgaven.

Diverse inkomsten
We hebben onder deze post de tegemoetkomingen geboekt die we als vereniging 
ontvangen hebben. Het betreffen:

 TOGS  
We hebben deze regeling aangevraagd. Drie weken later werd deze toegekend en 
weer twee weken later heeft het ministerie van VWS het bedrag van 4.000 euro 
overgemaakt.

 Tegemoetkoming huur accommodatie  
Via de gemeente Alphen aan den Rijn hebben we drie maanden huurcompensatie 
mogen ontvangen uit een overheidsregeling van 90 miljoen voor 
sportverenigingen. Wij hebben 775 euro gecompenseerd gekregen.

 Compensatie BUMA/STEMRA en SENA  
Door een regeling tussen BUMA/STEMRA, SENA en NOC*NSF zijn alle 
verenigingen, aangesloten bij een bij NOC*NSF aangesloten sportbond, 
gecompenseerd voor de perioden van sluiting van de kantines. Wij hebben twee 
kwartalen gecompenseerd gekregen, c.q. slechts de helft van het reguliere 
jaarbedrag betaald. Er is ons door de NJBB 266 euro terugbetaald.

 Overschot Wedstrijdzaken kas  
Er zat eind 2020 meer in de kas Wedstrijdzaken dan de 350 euro die op de balans 
staat. Het meerdere – 108 euro – is in januari 2021 overgeboekt naar de rekening 
van de vereniging.
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Resultatenrekening 2020 A.C.P. “Les Pointeurs”

UITGAVEN / LASTEN

Kosten opleidingen
Er zijn geen kosten gemaakt omdat er geen NJBB opleidingen voor wedstrijdleider en/of 
scheidsrechter hebben plaatsgevonden.

Kosten trainingen
Ook deze kosten zijn niet gemaakt.

Wedstrijdzaken
Deze kosten zijn minimaal omdat we als vereniging initieel besloten hadden om de drie 
NPC teams terug te trekken uit de competitie 2020/2021. Vervolgens heeft de NJBB 
enkele weken later de volledige NPC competitie 2020/2021, behalve de topklasse, 
geschrapt. Weer enkele weken later kregen we de mededeling dat de NJBB de reeds 
betaalde inschrijfgelden - voor ons 251 euro – zou terugbetalen en dat is geschied.

Onderhoud accommodatie
Het begrote bedrag aan onderhoud is volledig besteed. Het onderhoud is vrijwel geheel in 
eigen beheer door onze vrijwilligers uitgevoerd.

Kosten accommodatie
Onder dit hoofd staan de kosten gemaakt ter verbetering accommodatie.

Energie kosten
Deze kosten zijn lager uitgevallen door (1) de overstap naar een andere leverancier, (2) de
sluitingen van de accommodatie en (3) het niet (meer) verwarmen van de kantine en de 
hal.
We zijn op 3 december 2020 wederom gewisseld van energie leverancier. We nemen nu 
af bij Vattenfall. 

Pointeursnieuws/website
De beslissing om geheel over te schakelen naar elektronische distributie van het 
Pointeursnieuws is geheel verantwoordelijk voor de onderbesteding van de begrotingspost

Verzekeringen
De kosten zijn onder controle. De aanleg van het beveiligingssysteem in 2020 impliceert 
dat we weer voldoen aan de eisen in de polis van de bedrijfspolis. 

12



Resultatenrekening 2020 A.C.P. “Les Pointeurs”

Bestuurskosten
Deze kosten stijgen uit boven de begroting, door de kosten voor communicatie en 
representatie.

Bankkosten
Deze zijn gedaald omdat we, door de sluitingen, veel minder contant geld transacties via 
de muntautomaat hebben gehad en daardoor veel minder contant geld stortingen bij de 
bank.

Afschrijvingen 5 jaar
Dit betreft een deel van de investeringen die in 5 jaar naar nul afgeschreven worden.

Afschrijvingen 3 jaar
Dit betreft een deel van de investeringen die in 3 jaar naar nul afgeschreven worden.

Evenementen
Onder deze post zijn de kosten van het kerstgeschenk voor de vrijwilligers geboekt.

Diverse kosten
Dit betreffen primair de kosten voor kleinere aanschaffingen in relatie tot het 
beveiligingssysteem; zoals kabels, deurcontacten, camera etc.

Wij hopen u hiermede een volledige toelichting op de Resultatenrekening 2020 aan te 
bieden.

Natuurlijk willen wij op de algemene vergadering ingaan op uw vragen en opmerkingen.

Penningmeester A.C.P. “Les Pointeurs”
Frans Walvis

P.S. De Resultatenrekening 2020 is nog niet beoordeeld door de Kascommissie.

13



BALANS PER 31.12.2020 ACTIVA PASSIVA

ACTIVA
VASTE ACTIVA
MATERIELE ACTIVA Onroerend 
Goed

137.247

MATERIELE ACTIVA (5 JAAR) 1.400
MATERIELE ACTIVA (3 JAAR) 363
VOORUITONTVANGEN 
SPONSORING

1.408

VLOTTENDE ACTIVA
ING BANK 1.955
ABN AMRO BANK 1.727
SPAARREKENING ING BANK 8.500
KANTINEREKENING ING BANK 46
KANTINE KAS 100
KANTINE KLEINE KAS 20
WEDSTRIJDZAKEN KAS 350
NOG TE ONTVANGEN 
BETALINGEN/DEBITEUREN

108

VOORRAAD KANTINE 834

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN PER 
31.12.2
019

124.2
36

POSITIEF RESULTAAT PER 
31.12.2
020

2.256

EIGEN VERMOGEN 126.492

VOORZIENINGEN
LOTERIJ 2019 RESERVERING 183
KAS WEDSTRIJDZAKEN 350

LANGLOPENDE SCHULDEN
LENING ABN AMRO BANK 12.499

KORTLOPENDE SCHULDEN
LENING ABN AMRO BANK 
(AFLOSSING 2021)

5.000

NOG TE BETALEN CREDITEUREN 274
WAARBORGEN (SLEUTELGELD) 0
VOORUITONTVANGEN 
SPONSORING

1.408

VOORUIT ONTVANGEN 
CONTRIBUTIE EN DONATIE

7.852

TOTALEN 154.058 154.058
STAAT VAN BATEN EN 



LASTEN
INKOMSTEN 2020 Begroting Resultaat
Contributies 13.000 12.204
Donaties 275 465
Jubileumbuts 0 147
Reclame/sponsoring 1.100 1.365
Verhuur spelmateriaal 400 206
Verhuur accommodatie 900 556
Exploitatie resultaat kantine 13.500 7.576
Grote club actie 275 0
Lief en leed pot inhoud 300 190
Diverse inkomsten 0 5.027
INKOMSTEN TOTAAL 29.750 27.736

UITGAVEN 2020
NJBB Bondsbijdrage 2.925 2.545
NJBB overige kosten 0 228
Kosten opleidingen 250 0
Kosten trainingen 700 0
Wedstrijdzaken 550 62
Huurkosten accommodatie 3.150 3.099
Onderhoud accommodatie 1.250 1.254
Kosten accommodatie 250 497
Inventaris 250 504
Energie kosten 4.700 4.295
Gemeentelijke heffingen 1.600 1.503
Diverse heffingen 600 52
Pointeursnieuws / website 500 178
Verzekeringen 2.150 2.160
Sociale kosten 300 113
Bestuurskosten 250 324
Bankkosten 450 357
Rente en bankkosten 1.300 1.194
Afschrijvingen Onroerend Goed 5.000 5.001
Afschrijvingen 5 jaar 1.250 933
Afschrijvingen 3 jaar 207 363
Evenementen 900 334
Diverse kosten 0 484
UITGAVEN TOTAAL 28.532 25.481

RESULTAAT 2020 1.218 2.255
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Jarigen in maart Jarigen in april

1 maart:  Hennie Elling 1 april: Cees de Jong

7 maart:   Atie van Oijen 2 april: Jan Quax

13 maart: Carel Textor
                 Frans Walvis 

6 april: Willeke van der Klaauw

17 maart:  Dick van Os 8 april: Willem Poot

20 maart : Jan Kloet 13 april: Jan van Haastert

22 maart : Henk Lacourt 18 april: Cora Blijleven

23 maart : Primo Petrelli
                 Peter van Waaij

28 april: Els den Hoedt

26 maart:  Jan van Leijden

30 maart: Jan Riethorst

De ziekenboeg
De volgende leden zitten op dit moment in de lappenmand en zullen het heel fijn vinden 
als we hen met een kaartje verblijden:

       Jan Vis
       J.G. van Velzenstraat 6
       2405 CV Alphen aan den Rijn

       Loes Swier
       p/a: Covid opvang Groenhoven
        Witte Rozenstraat 21

               2311 XS Leiden

.                Thom den Horder
        Plutostraat 186
        2402 XH Alphen aan den Rijn
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NJBB licenties 2021

Van enkele kanten is de vraag gekomen; Wanneer krijg ik mijn 2021 NJBB licentie?

Wellicht ten overvloede vermeld ik, dat de ‘oude’ plastic kaarten niet meer bestaan sinds 1
januari 2020.

De NJBB werkt sinds 2020 volledig met elektronische licenties. Deze kunnen door elk lid 
desgewenst zelf op papier worden afgedrukt. Ze kunnen ook door leden op de eigen 
mobiele telefoon gezet worden. 

De elektronische licenties zijn verplicht voor alle leden die deelnemen aan de NJBB 
toernooien – ook bij Les Pointeurs zelf – , de NPC en andere NJBB competities. 

Ze moeten daar, voor de wedstrijden beginnen, getoond worden aan de wedstrijdleiding, 
scheidsrechter of aanvoerder van de tegenpartij.

Voor alle leden zijn de licentiebijdragen 2021 aan de NJBB betaald.

Vorig jaar heeft Peter Sloothaak, de ledenadministrateur, voor alle leden de elektronische 
licenties verzorgd.

Peter en ik hebben even afgestemd inzake 2021.

Peter is bereid om het dit jaar nog een keer te doen, maar hij wil dat pas doen en dat is 
logisch, als er weer zicht is op het mogen spelen van NJBB toernooien en/of competities. 

Mochten er nog andere vragen over de licenties zijn dan horen Peter en ik dat wel.

Frans Walvis

Met vriendelijke groeten,

F.L.J. (Frans) Walvis

Frans.walvis@kpnmail.nl

0172 419 469   0651 369 729

Windjammer 32 – 2401 MR Alphen aan den Rijn
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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
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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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