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Van de Voorzitter

Het is niet te hopen dat de covid-19 beperkingen weer zwaarder worden en  steeds meer 
mensen er mee te maken krijgen.
Een corona-check waar je naar binnen wilt en mondkapje weer op in winkels en in 
openbare gebouwen.
Enkele leden zijn, om wat voor reden dan ook, niet ingeënt. Het is een treurige zaak, dat 
hen de toegang tot onze kantine en boulodrôme ontzegd moet worden. Ook bij de 
ledenvergadering op 17 november mogen deze leden niet toegelaten worden, tenzij zij 
een negatief testbewijs, dat niet ouder is dan 48 uur, kunnen laten zien. Een stukje vrijheid
wordt hen ontnomen. We hopen, dat de regels niet strenger worden. Gelukkig kunnen er 
wel schriftelijk vragen gesteld worden. Deze zullen in de vergadering meegenomen 
worden.
Belangrijk onderdeel van de ledenvergadering is de begroting voor volgend jaar.
Na 21 jaar moet er een besluit/goedkeuring genomen worden over de nieuwe statuten, 
deze worden vervolgens vastgelegd bij een notaris.

Leuke dingen zijn er ook zoals het mosseltoernooi op 13 november, waar zich ruim 40 
deelnemers voor hebben ingeschreven.

De NPC is in volle gang en de vrije speeldagen op onze club worden goed bezocht; al kan
het altijd beter.

Een ander punt is dat onze secretaris stopt aan het einde van het jaar. Er zal een nieuwe 
secretaris op de Algemene Leden Vergadering in februari 2022 aangesteld moeten 
worden. Voor deze functie hebben wij nog steeds niet iemand gevonden. De tijd dringt!

St. Nicolaas staat voor de deur,  zegt Dieuwertje Blok in het sinterklaas journaal. Kerstmis 
en de oliebollen op oudejaarsdag zijn er eerder dan je denkt.
De champagne voor de nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2022 is al in huis.

Een fijne tijd gewenst.  

Cees de Heij
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EERSTE ALGEMENE VERGADERING NAJAAR 2021

Het bestuur van A.C.P. “Les Pointeurs” nodigt alle leden uit om de Algemene 
Vergadering Najaar 2021 bij te wonen, welke gehouden zal worden op woensdag 17 
november 2021 om 20.00 uur in de hal van het clubgebouw.

Alle leden die de vergadering willen bijwonen, dienen een geldig Corona toegangsbewijs 
te tonen of te beschikken over een bewijs (van maximaal 6 maanden oud), dat u ooit 
positief getest bent op coronair (herstelbewijs) of u toont het testbewijs – deze is maximaal
48 uur geldig - van een recente coronatest.

AGENDA

1.Opening

2.Vaststellen van de agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 30 juni 2021 (zie bijlage)

5.Financiën

 - Begroting voor 2022, inclusief de voorgestelde contributieaanpassing
voor 2022 (zie bijlagen)

6.Bespreking wijziging Statuten (zie bijlage).

Conform artikel 16 van de Statuten dient daartoe een geldig besluit genomen te 
worden.

Daaraan gekoppeld de opdracht aan het bestuur om, indien de gewijzigde Statuten 
op hoofdlijnen akkoord zijn, deze Statuten notarieel te doen passeren bij een 
Nederlandse notaris. 

7 Rondvraag

8.Sluiting.
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TWEEDE ALGEMENE VERGADERING NAJAAR 2021

Het bestuur van A.C.P. “Les Pointeurs” nodigt alle leden uit om de tweede 
Algemene Vergadering Najaar 2021 bij te wonen, welke, indien nodig, ook gehouden
zal worden op woensdag 17 november 2021 in de hal van het clubgebouw. 

De opening zal, wederom indien nodig, plaatsvinden 15 minuten na sluiting van de 
eerste Algemene Vergadering Najaar 2021.

Alle leden die de vergadering willen bijwonen, dienen een geldig Corona toegangsbewijs 
te tonen of te beschikken over een bewijs (van maximaal 6 maanden oud), dat u ooit 
positief getest bent op coronavirus (herstelbewijs) of u toont het testbewijs – deze is 
maximaal 48 uur geldig - van een recente coronatest.

AGENDA

1.Opening

2.Vaststellen van de agenda

3.Bespreking wijziging Statuten (zie bijlage).

Conform artikel 16 van de Statuten dient daartoe een geldig besluit genomen te 
worden.

In deze Algemene Vergadering is voor een geldig besluit een meerderheid nodig 
van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen 

Daaraan gekoppeld de opdracht aan het bestuur om, indien de gewijzigde Statuten 
op hoofdlijnen akkoord zijn, deze Statuten notarieel te doen passeren bij een 
Nederlandse notaris. 

4 Rondvraag

5.Sluiting.
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Orde op zaken.
In de afgelopen weken heeft Cees de Jong hard gewerkt aan het scheppen van wat orde 
in de enorme hoeveelheid “kermis”boules, die gebruikt worden als er een evenement is.
Hij heeft vele etuitjes kunnen aanschaffen en is erin geslaagd om daar setjes van zoveel 
mogelijk gelijke boules van te maken. Dit scheelt zóveel werk als er een evenement is! Els
den Hoedt had trouwens al eens een begin gemaakt door allemaal kleine zakjes te maken.
Vervolgens is de eerste kist links in de hal met tempex bekleed om het vocht buiten te 
houden en nu liggen al die setjes daar keurig klaar voor gebruik.

Een verzoek.
Zouden diegenen, die thuis ongebruikte bouleballen hebben liggen, zo vriendelijk willen 
zijn om deze boules aan de vereniging te geven? Deze boules zullen gebruikt gaan 
worden als we een clinic hebben. 
De evenementencommissie
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Beste mensen,

Op het mededelingenbord in de kantine hangt een lijst waarop weer de namen ingevuld 
kunnen worden van de medewerkers die op 27 november bij het Herfstkwintetten kantine 
dienst kunnen doen.

Hiervoor zijn nog 2 mensen nodig voor ’s ochtends en 1 voor ’s middags.

Zouden jullie hier alstublieft serieus naar willen kijken en mij een e-mail willen sturen als je 
naam op de lijst is gezet.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

Lucia Brouwers

0172 210569

lbrouwers46@gmail.com

Jarigen in november:
3 november Marry Oppelaar
11 november Daan Koolbergen
11 november Kasper Slappendel
17 november Cees van der Rest
18 november Hans Hendriks
30 november Cees Sip
Op 10 oktober was Mohamud Mohamed Ali jarig.
Allen hartelijk gefeliciteerd!
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De feestdagen komen eraan.
De decembermaand komt al snel naderbij en dat betekent weer allerlei 
feestdagen.
Ook Les Pointeurs wil niet achterblijven en organiseert de volgende 
feestelijke activiteiten:
13 november: animatietoernooi + mosselen eten;         aanvang: 13.00 uur.
4 december:   animatietoernooi in Sinterklaassfeer;      aanvang: 13.00 uur.
19 december: kerstzondagmiddaggebeurtenis:               aanvang: 13.00 uur.
5 januari 2022:olieboulen (2 rondes) + nieuwj.receptie:   aanvang: 13.00 uur.

Gevraagd: beste ballen tegen een prettige prijs

Sinds oktober ben ik lid van Les Pointeurs. Ik probeer allemaal nieuwe gezichten en 
nieuwe namen te onthouden en oefen me in het zweet met een paar geleende ballen van 
de club.

Nu ben ik op zoek naar een set beste ballen (die aan een tweede leven toe zijn) tegen een
prettige prijs. Heb jij ze liggen? Dan hoor ik dat graag.

Paul Mons

paulmons54@gmail.com            
06-53666972
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ACTIVITEITEN en TOERNOOI-AGENDA 2021/2022

dag datum omschrijving spelvorm aanvang

November 2021

zaterdag 6 nov NPC teams 12.00
zaterdag 13 nov Animatietoernooi (jaarfeest) mêlee 13.00
woensdag 17 nov Alg. Vergadering najaar 20.00 
zaterdag 20 nov NPC teams 12.00
zondag 21 nov zondaggebeurtenis mêlee 13.00
zaterdag 27 nov herfstkwintetten teams 10.30
zondag 28 nov WCD (geen poules bij LP) doublet 10.30

December 2021

zaterdag 4 dec Sinterklaas animatietoernooi mêlee 13.00
zaterdag 11 dec NPC teams 12.00
zondag 19 dec kerstzondaggebeurtenis mêlee 13.00

Januari 2022

Zaterdag 5 jan Olieboulen + nieuwjaarsreceptie
zaterdag 8 jan NPC teams 12.00
zaterdag 15 jan wintersextetten teams 10.30
zaterdag 22 jan NPC teams 12.00
zondag 23 jan WCD (1 poule bij ons) doublet 10.30
zondag 30 jan zondaggebeurtenis doublet 13.00
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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 Dinsdagmiddag   vanaf 13.00 u
Donderdagavond vanaf   19.30 u Woensdagmiddag vanaf  13.00 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 Hennie Elling tel. 0172-473533

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
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