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Het bestuur
2 april 2021 

WAT KAN?
 We mogen alleen buiten spelen.
 We mogen in doubletten en tête-à-tête spelen.
 We mogen per middag of avond 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 en 

één avond in de week; donderdagavond.
 Daarnaast gaan we als proef in de maand april op vier dinsdagmiddagen 

spelen. Het bestuur zal de proef in de eerstvolgende bestuursvergadering 
evalueren.

 De groep corona coördinatoren is gelukkig uitgebreid met zes leden. Dat 
maakt deze uitbreiding mogelijk. Op deze wijze 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.

 Donderdagavond:
oRond 18.30 uur opent de corona coördinator het hek.
oSpelenden zijn vanaf 18.40 uur welkom.
oWe gooien uit om 19.00 uur.
o Iedereen speelt van 19.00 – 20.30 uur. 
oN.B. De lichtmasten blijven uit.
oAlle spelenden vertrekken daarna (naar huis); ze zijn om 20.45 uur 

vertrokken.
oDe corona coördinator gaat om 20.55 uur ook richting huis.

 Zondagmiddag:
oRond 12.30 uur opent de corona coördinator het hek.
oSpelenden zijn vanaf 12.40 uur welkom.
oWe gooien uit om 13.00 uur.
o Iedereen speelt van 13.00 – 14.30 uur. 
oAlle spelenden vertrekken daarna (naar huis); ze zijn om 14.45 uur 

vertrokken.
oDe corona coördinator gaat om 14.55 uur ook richting huis.
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 Woensdagmiddag:
oRond 12.30 uur opent de corona coördinator het hek.
oSpelenden zijn vanaf 12.40 uur welkom.
oSpelenden mogen zelf viertallen samenstellen en we gooien uit om 

13.00 uur.
o Iedereen speelt van 13.00 – 14.30 uur. 
oAlle spelenden vertrekken daarna (naar huis); ze zijn om 14.45 uur 

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

 Dinsdagmiddag:
oSpelenden hoeven zich niet vooraf in te schrijven via het OnTip 

systeem.
oAanwezigen schrijven hun naam wel op de aanwezigheidslijst.
oRond 12.30 uur opent de corona coördinator het hek.
oSpelenden zijn vanaf 12.40 uur welkom.
oSpelenden mogen zelf viertallen samenstellen en we gooien uit om 

13.00 uur.
oEr wordt gespeeld van 13.00 – 14.30 uur. 
oAlle spelenden vertrekken daarna (naar huis); ze zijn om 14.45 uur 

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

 Er mogen geen niet-spelenden aanwezig zijn.
 Je moet je, behalve voor de dinsdagmiddag proef in april, als spelende vooraf 

inschrijven. 
 Dit gaat via de eigen website van Les Pointeurs. Op de hoofdpagina staat de 

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

 Er staan 2 opvolgende woensdagen, donderdagen en zondagen vermeld, c.q. in 
totaal 6 inschrijfmogelijkheden.

 Een spelende kan zich zowel op woensdag, donderdag 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 of avond is 72 (18 * 4).
 Alleen leden van Les Pointeurs kunnen zich voor deze speeldagen inschrijven of 

op de dinsdagmiddagen aanwezig zijn. 
 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 dinsdagmiddag 6 april 2021.
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Van het Bestuur

Op 25 februari 2021 is de Resultatenrekening 2020 vastgesteld door het 

voltallige bestuur tijdens een korte eerste bestuursvergadering in 2021, 

na lange tijd zonder fysieke vergadering.

Omdat de geplande Ledenvergadering op 31 maart niet door kon gaan, is er 

een nieuwe datum gepland op 19 mei 2021.

Hartelijke groeten,

Lucia
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6 april 2021 Tussen de hagelbuien door. 
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De nieuwe banken staan er.
Sinds kort zijn onze oude banken vervangen door 24 nieuwe exemplaren.
Dankzij de sponsoractie waarop enthousiast gereageerd is, konden de nieuwe banken 
snel besteld worden.
De leverantie had wat meer voeten in aarde, maar na anderhalve dag wachten en 
constateren, dat ze bij de korfbalvereniging waren afgeleverd, zijn ze toch m.b.v. de 
bouwvakkers aldaar bij ons terechtgekomen. Het pakket woog maar liefst 240 kg!
De klusploeg is vervolgens onmiddellijk aan de slag gegaan. De mannen hebben keihard 
gewerkt om e.e.a. snel voor elkaar te krijgen. Op een paar bankjes na is de klus geklaard.
Eerst alle oude, verrotte banken verwijderen en het afval afvoeren en daarna 24 
bouwpakketjes in elkaar zetten en buiten plaatsen. Ze zitten aan de grond vastgeschroefd,
want anders waaien ze weg.
Als Gerard een beetje hersteld is van zijn rugoperatie, zal het niet lang duren, of de eerste 
namen zullen op de bankjes verschijnen.
Kom vooral een balletje gooien en bekijk tegelijkertijd deze verfraaiing van ons terrein! 
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Nagekomen jarige in maart: Eefje de Jong (6 maart)
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Jarigen in mei: Jarigen in juni:

 4 mei: Hans Boes 10 juni: Ria Boekhout
 9 mei: Kees Boer
           Gerard Koreman

14 juni: Arna van de Weteringh

18 mei: Mathijs Stolwijk 16 juni: Anja van den Hoek
22 mei: Jan Vis 17 juni: Wil van Lokven

             Rietje Vriesekoop
23 mei: Hannie van Lienden
            Gerrit Sanders

21 juni: Kees Boekhout

27 mei: Tineke Walvis 22 juni: Wout van den Berg
             Rob Luiten

31 mei: Harry Dubbeldeman 25 juni: Loes Swier



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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