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Van de voorzitter
Het bekende licht aan het eind van de tunnel. Misschien een cliché, maar ik zie het wel!
Gelukkig maar. Na 2 jaar was ik en misschien ook u er helemaal klaar mee.
Op 25 februari vallen nagenoeg alle Corona beperkingen weg, wat precies goed uitkomt 
voor het Ongeveer toernooi op 26 februari. 
De volledige hal mag weer gebruikt worden, een goed gevoel, fijn weer naar het oude 
normaal gaan.
Al met al is onze vereniging er goed doorheen gekomen.

Laten wij onze vereniging steunen, moeilijk is dit niet: kom gezellig weer spelen op 
dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag (en één keer in de maand op zondag).

Overigens merk ik dat er veel recreatieve spelers zijn die best goed spelen en daar is de 
donderdagavond een fijne avond voor. Het euro toernooi draagt wat meer 
wedstrijdelementen in zich. Daardoor kan je je spel verbeteren en spannender maken.
Op het moment van schrijven stormt het flink, maar heus, het voorjaar komt er aan en dit 
goede vooruitzicht maakt mij blij. Zonder beperkingen elkaar weer zien en het spel weer 
spelen.

Cees de Heij
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JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van ACP Les Pointeurs nodigt alle leden uit om de Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering bij te wonen, welke gehouden zal worden op woensdag 2 maart 2022 
om 19.30 uur in de kantine.

AGENDA

1.Opening door de voorzitter
2.Vaststellen van de agenda
3.Mededelingen
4. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 17 november 2021 (zie bijlage)

Notulen van de tweede Algemene Vergadering d.d. 17 november 2021 (zie bijlage)
5.Jaarverslag secretaris (zie bijlage)
6.1 Resultatenrekening 2021 (zie bijlage)
6.2 Verslag kascommissie 2021 (zie bijlage)
6.3 Vaststelling Resultatenrekening 2021
6.4 Décharge bestuur voor het in 2021 gevoerde beleid
7.Benoeming kascommissie 2022
8.Bestuursverkiezing
9.Jubilaris
10. Rondvraag en sluiting

Bij punt 9:

Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Lucia Brouwers.
Als bestuurslid stelt het bestuur kandidaat: de heer Jan Quax.

Aftredend en herkiesbaar is de heer Gerard Koreman.
Volgens de statuten kunnen tegenkandidaten zich tot 24 uur voorafgaand aan de 
vergadering melden bij de secretaris, onder overlegging van een voordracht 
gemaakt door tenminste 10% van de leden (11 leden).
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Notulen van de Algemene Vergadering de dato 17 november 2021

Aanwezigen (inclusief het voltallige bestuur):
Cora Blijleven, Lucia Brouwers, Michel Cournil, Cees de Heij, Els den Hoedt,
Aart Jongeneel, Gerard Koreman, Henk Lacourt, Hannie van Lienden,
Jan van Lienden, Rob Luiten, Joke van Nieuwamerongen, Marry Oppelaar,
Hub. Schraven, Peter Sloothaak, Lida Verburg, Tineke Walvis, Frans Walvis,
Bert van der Weerd, Jan Zorge,

Aanwezigen:               20
Afwezig met kennisgeving:    17
Afwezig zonder kennisgeving: 73

1.Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2.Vaststelling van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Van Hub. Schraven en Hans Hendriks hebben we berichten ontvangen met de 
vraag om een tekstuele vergelijking te maken tussen de oude en nieuwe statuten. 
Bij het punt Statuten bespreking zal de penningmeester toelichten waarom dat, in 
dit geval, niet mogelijk is.

4.Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 30 juni 2021

Inhoudelijk en naar aanleiding van zijn er geen vragen / opmerkingen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.Financiën

De penningmeester licht de begroting 2022 toe, inclusief het voorstel om de 
contributie te verhogen met EUR 3,00 per lid. Dit is vrijwel gelijk aan de 2,7 % 
inflatie per september 2021
Het bestuur heeft deze begroting in haar vergadering op 26 oktober besproken en 
besloten om deze ter goedkeuring aan de leden voor te leggen in deze Algemene 
Vergadering. 

De penningmeester onderstreept, dat we het jaar 2021 zullen gaan afsluiten met 
een positief resultaat, maar dat dit geheel is toe te wijzen aan de coronasteun die 
wij van de overheid hebben gekregen, plus de regeling van het Ministerie van VWS 
om via de gemeente huur te compenseren.

Van de NJBB hebben we de NPC inschrijfgelden voor 2020 teruggekregen.
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Aan de TASO-regeling (Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties) zit de 
voorwaarde vast dat je, op basis van facturen moet aantonen, welke kosten er 
aantoonbaar gemaakt zijn. We hebben voorlopig een voorschot ontvangen.
Op de TASO Q1 aanvraag is EUR 4.500,00 uitbetaald als voorschot.
De penningmeester gaat ervan uit, dat wij ‘maar’ EUR 3.000,00 kunnen 
onderbouwen, omdat wij nog extra compensatie van huur hebben gekregen.

De aanwezigen geven de penningmeester een compliment voor het vele werk, dat 
hij verricht heeft bij het aanvragen van de TASO-regeling.

Er wordt ook herhaald, dat alle leden van Les Pointeurs automatisch ook lid van de 
NJBB zijn. Wij kennen geen “grijze” leden.

De aanwezigen worden gevraagd te kijken naar de drie beslispunten bij punt 36 op 
pagina 4 van de begroting. 
Hier adviseert het bestuur de leden om met de drie punten in te stemmen.
a. Met het contributiebedrag van EUR 113,50 voor elk Les Pointeurs eerste lid in 
2022.

b. Met het contributiebedrag van EUR 95,50 voor elk Les Pointeurs tweede / extra 
lid in 2022.

c. Met de Les Pointeurs begroting 2022.

Een aantal aanwezige leden geeft aan, dat zij het bedrag voor de contributie te laag
vinden in relatie tot wat zij er voor aangeboden krijgen. Zij vinden dat het bedrag 
best wat verder verhoogd zou kunnen worden. Het bestuur neemt daar met plezier 
kennis van. Ze ziet geen aanleiding om de 2022 begroting aan te passen, maar zal 
het voor 2023 in de afwegingen meenemen.

Met alle drie de beslispunten wordt unaniem ingestemd.

De penningmeester meldt ook, dat wij per 30 november 2021 voorlopig naar een 
contract voor onbepaalde tijd – van maand tot maand opzegbaar - voor de energie 
– elektra en gas - gaan.

Op een vraag of wij nog meedoen aan de Grote Club Actie wordt geantwoord, dat 
wij hier niet meer aan mee doen.

De penningmeester wordt hartelijk bedankt voor de perfecte wijze waarop hij de 
begroting gemaakt heeft.

Vastgesteld wordt, dat we geen quorum hebben om het punt inzake de Statuten 
2021 te bespreken in deze vergadering. Over iets meer dan een kwartier, om 20.50 
uur, zal de tweede vergadering geopend worden. Daar zullen de nieuwe Statuten 
worden besproken.

Hierna wordt deze vergadering door de voorzitter gesloten.

De voorzitter De secretaris 
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Notulen van de tweede Algemene Vergadering najaar 2021 de dato 17 november

Aanwezigen (inclusief het voltallig bestuur):
Cora Blijleven, Lucia Brouwers, Michel Cournil, Cees de Heij, Els den Hoedt,
Aart Jongeneel, Gerard Koreman, Henk Lacourt, Hannie van Lienden,
Jan van Lienden, Rob Luiten, Joke van Nieuwamerongen, Marry Oppelaar,
Hub. Schraven, Peter Sloothaak, Lida Verburg, Tineke Walvis, Frans Walvis,
Bert van der Weerd, Jan Zorge.

Aanwezigen: 20
Afwezig met kennisgeving: 17
Afwezig zonder kennisgeving:73

1.Opening

De voorzitter opent om 20.50 uur de tweede Algemene Vergadering.

2.Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.Bespreking, resp. wijziging Statuten 2021

De penningmeester heeft in het archief een origineel gevonden van de huidige 
statuten. Deze zijn notarieel gepasseerd / vastgesteld op 7 februari 2000.

In de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) voor verenigingen en 
stichtingen zijn de meest relevante punten:
De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk 

financieel beleid, zelfverrijking, misbruik van positie en andere ongewenste 
activiteiten verenigingen schaden.

Als een bestuurslid een persoonlijk belang heeft, dat strijdig kan zijn met het belang 
van de vereniging, mag hij of zij niet deelnemen aan de besluitvorming.

Begrenzing van zogenaamde meervoudige stemmers mag wel in de WBTR. Dit 
houdt in, dat een bestuurslid niet meer stemmen uit mag brengen dan de 
anderen samen. Bij ons is het één op één.

Aansprakelijkheid voor bestuurders is in de wet veel stringenter geregeld. Dit 
betekent, dat als wij niet aan de verplichtingen voldoen, ieder bestuurslid 
hoofdelijk aansprakelijk is. In het reeds vastgestelde bestuursreglement staat 
hoe wij, als bestuur, met elkaar om moeten gaan. Daar dienen wij ons aan te 
houden.
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Via de NJBB hebben wij concept-statuten gekregen, maar daar ontbreekt wel het 
een en ander aan, bijv. het begrip donateurs. Na een paar weken is dat stuk aan de
kant gelegd en is de penningmeester helemaal opnieuw begonnen. Hij heeft 
samengewerkt met de secretaris van Tempo. Zij hebben regelmatig teksten 
uitgewisseld.

De verschillen zijn zo groot tussen de huidige / oude statuten uit 2000 en nieuwe 
statuten 2021, dat het niet doenlijk is om een vergelijk te maken.

Voordat de statuten 2021 in het bestuur en de Algemene Vergadering zouden 
worden besproken, heeft de penningmeester er ook een advocaat naar laten kijken.
Als de nieuwe statuten door de leden goedgekeurd worden, moeten de leden het 
bestuur ook machtigen om naar een notaris te gaan voor de notariële akte. 

De reden om twee vergaderingen op één avond te doen is, dat in de eerste 
vergadering twee derde van het aantal leden aanwezig moet zijn (in aantal; bijna 80
leden) om tot een rechtsgeldig besluit te komen. Het bestuur heeft vooraf de 
inschatting gemaakt, dat dit waarschijnlijk niet realistisch zou zijn. Daarbij wilden we
voorkomen, dat de leden binnen vier weken opnieuw een tweede 
vergaderuitnodiging zouden ontvangen. We hebben vooraf juridisch getoetst of het 
uitschrijven van twee Algemene Vergaderingen op één dag toegestaan is. Het is 
toegestaan. Er moet wel minstens een kwartier tussenruimte zitten tussen de 
sluiting van de eerste en de opening van de tweede Algemene Vergadering.

In een tweede Algemene Vergadering is er geen quorum voorschrift meer. Daar 
geldt alleen dat twee derde van het aantal aanwezigen / stemgerechtigde leden 
voor moet stemmen om een rechtsgeldig besluit te nemen. 

Hub. heeft gevraagd of het niet een uitholling van de statuten is om een tweede 
vergadering uit te schrijven op dezelfde avond. Hierop wordt geantwoord, dat we 
voldoen aan de statuten en hiermee voorkomen we dat we binnen vier weken weer 
bijeen moeten komen om te vergaderen, zoals hierboven beschreven.

Gevraagd wordt of er inhoudelijke vragen zijn n.a.v. de statuten 2021.
Hub. Schraven zegt enkele vragen te willen stellen.

Artikel 3 DOEL 
De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de 
pétanque – en/of de jeu-de-boulessport in al zijn verschijningsvormen. Jeu-de-
boulessport is de verzamelnaam voor de spellen met metalen ballen.
Bij 2.1 staat: De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het 
lidmaatschap te verwerven van de Nederlandse Jeu de Boules Bond.

Hierop wordt geantwoord, dat alle leden van Les Pointeurs lid zijn van de 
NJBB.                      

7



Artikel 8 – Algemene rechten en plichten van de leden
8.2: Hierbij staat tweemaal een d. (a; b; c; d; d;) Moet dus zijn 8.2.e.
Antwoord; Klopt, zal worden aangepast.

Bij 8.2.e staat: alle verplichtingen te aanvaarden en na te leven. 
Hub. vraagt: Wat wordt daarmee wordt bedoeld. 
Antwoord: De penningmeester antwoordt dat wij in het Huishoudelijk Reglement 
verplichtingen kunnen opnemen die voor de leden en/of donateurs gelden. Dan 
moet dat verbonden zijn met een artikel in de Statuten.

Bij 8.3 staat: Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen opgelegd
worden bij reglement, (gedrags-)code of bij besluit van het bestuur of van de 
Algemene Vergadering. De verplichtingen kunnen ook inhouden, naast financiële 
verplichtingen, het uitvoeren van vrijwilligers werkzaamheden ten behoeve van de 
vereniging.

Afgesproken wordt, dat op de agenda van de volgende Algemene Vergadering, 
naar aanleiding van de nieuwe Statuten waar zo meteen een besluit over zal 
worden genomen, er een aangepast Huishoudelijk Reglement komt met een 
hoofdstuk of paragraaf: verplichtingen vrijwilligers werkzaamheden. 

Artikel 9 – Contributie en andere verplichtingen.
Bij 9.3 staat: Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijven naast de 
verplichting tot betaling van de contributie de eventuele nadere verplichtingen tot 
aan het eind van het verenigingsjaar bestaan. 
Vraag; wat zijn de nadere verplichtingen?
Antwoord hierop: We komen hier in de nabije toekomst op terug bij het 
Huishoudelijk Reglement.

Artikel 10 - Tuchtrechtspraak
Bij 10.4 staat: Tuchtrechtelijke boetes kunnen, voor zover in een afzonderlijk 
reglement tuchtrechtspraak niet anders is bepaald, worden opgelegd tot een bedrag
van ten hoogste tweemaal het jaarlijkse contributiebedrag.
Opgemerkt wordt: Dit is verviervoudigd. 
Antwoord: Dit heeft te maken met jurisprudentie.

Artikel 18 – Toegang tot en stemrecht in de Algemene Vergadering
Bij 18.6 staat: Stemgerechtigde leden kunnen in de Algemene Vergadering hun 
stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het 
bestuur kan hieraan nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze 
mogelijkheid voor een bepaalde Algemene Vergadering niet wordt geboden.
 
Deze laatste zin vindt Hub. een gevaarlijk punt. Dit zou eventueel misbruikt kunnen 
worden. 
Antwoord: Wij hebben deze discussie in het bestuur ook gevoerd. Het is voorlopig 
nog niet te doen om digitaal te communiceren en/of te beslissen, omdat er nog te 
veel digibeten onder onze leden zijn. Wij zijn daarom voorlopig niet van plan dit te 
gaan doen. 
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Artikel 19 – Algemene Vergadering - Besluitvorming
Bij19-9 staat: Zolang in een Algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan 
de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot 
ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de 
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in 
acht genomen.

Gevraagd wordt of het wijs is om dit in de statuten te zetten. 
Antwoord: het is een gegeven dat je met alle leden aanwezig in een Algemene 
Vergadering, je over alle onderwerpen rechtsgeldige besluiten kunt nemen.

Artikel 22 – Ontbinding en vereffening

Vraag Hub.: wat zou er gebeuren, indien er na ontbinding van de vereniging bij 
vereffening, een batig saldo resteert?
Antwoord: Als de vereniging opgeheven en er is een batig saldo zullen de baten 
naar een nader te bepalen goed doel gaan. 

Hub. wordt door de penningmeester (1) bedankt voor zijn inbreng en (2) dat hij het 
stuk zo intensief gelezen heeft.

De statuten 2021 worden unaniem aangenomen.

Het bestuur wordt, eveneens unaniem, gemachtigd door de Algemene Vergadering 
om de statuten 2021 te doen passeren bij een Nederlandse notaris.

4.Rondvraag

Gevraagd wordt of het mogelijk is om een volgende ledenvergadering op de middag
te houden in plaats van in de avond.
Dit zal worden besproken in de bestuursvergadering op 7 december a.s.

Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

De voorzitter De secretaris
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JAARVERSLAG 2021 VAN DE SECRETARIS A.C.P. “LES POINTEURS”

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2021 acht (8) keer.
Het bestuur werd in 2021 gevormd door: Cees de Heij, Lucia Brouwers, Frans Walvis, 
Gerard Koreman, Henk Lacourt en Hannie van Lienden. 

Alle vergaderingen werden genotuleerd en na goedkeuring werden de notulen 
ondertekend.

Ledenbestand

Op 1 januari 2021 bedroeg het ledenaantal 105.
In de loop van het jaar heeft een aantal leden hun lidmaatschap helaas op moeten zeggen
per eind 2021 in verband met hun slechte gezondheid. Door onze deelname aan het 
project Alphen Beweegt / Tijd voor Vitaliteit en onze inzet rond ledenwerving hebben zich 
20 nieuwe, enthousiaste leden aangemeld.

Het leden aantal op 31 december 2021 is 118. Op 1 januari 2022 waren het er 107.
Daarnaast hadden we in 2021 20 donateurs.

In 2021 en de eerste weken van 2022 zijn ons helaas een aantal leden, donateurs / oud-
leden ontvallen. Wij gedenken hen met eerbied.
Kees Boer erelid
Carl Kliemert lid
Cees van Leijden lid
Christ Sins lid
Jacques van den Wijngaarden lid
Bert van Luik donateur
Piet van Lokven donateur / oud lid (in januari 2022 overleden)
Ben Te Marvelde donateur / oud-lid (in januari 2022 overleden)

Algemene Vergaderingen

De eerste Algemene Vergadering in 2021 werd gehouden op woensdag 30 juni. 
Doordat we, als gevolg van Covid-19, onze accommodatie op voorschrift van de overheid 
vanaf 12 maart 2020 enkele malen hebben moeten sluiten, kon de Algemene Vergadering 
van februari 2021, niet doorgaan. 
De najaarsvergadering in 2021 is gehouden op 17 november. In verband met de 
bespreking over de wijziging van de statuten werden er op één avond een eerste en 
tweede Algemene Vergadering gehouden.

Het contributiebedrag voor 2022 bedraagt voor elk Les Pointeurs lid EUR 113,50. Dit is 
inclusief de NJBB Bondsbijdrage van EUR 23,25 per lid. Voor een extra lidmaatschap – 
deze leden hebben een eerste lidmaatschap bij een andere bij de NJBB aangesloten 
vereniging - is de 2022 contributie EUR 95,50, inclusief het bedrag van EUR 5,00 aan 
NJBB administratiekosten.

Het minimum bedrag per donateur bedraagt in 2022 onveranderd EUR 12,50.
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Accommodatie

Ondanks Covid-19 werden er door onze vrijwilligers de nodige onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden verricht in 2021.

Pointeursnieuws

De leden, donateurs en adverteerders hebben in 2021 11 edities van het clubblad 
Pointeursnieuws digitaal ontvangen. Tevens zijn er in 2021 namens het bestuur regelmatig
extra nieuwsbrieven en mededelingen gestuurd naar de leden om contacten met en 
tussen de leden te onderhouden in deze Corona tijd.

Website

De website van Les Pointeurs neemt in toenemende mate een rol in de 
informatieverstrekking in.

Activiteiten

Helaas kon door Covid-19 het traditionele Olieboulen op 2 januari niet doorgaan.
Het Wintersextetten, dat op 17 januari zou plaatsvinden, is geannuleerd.
Het Ongeveer toernooi op 21 februari is geannuleerd. 
Het Alphens Open op 18 april is geannuleerd.
Het Fie Belder toernooi, dat op 10 juli gespeeld is, was zeer succesvol. Het was het eerste
toernooi bij Les Pointeurs in een periode van 16 maanden. Er hebben 34 teams 
meegedaan en iedereen was lovend over deze dag, zowel over de toernooivorm als de 
barbecue.
Aan het Alphenement op 22 september hebben 30 teams deelgenomen.
Het Oktober toernooi, dat op 9 oktober gespeeld zou worden, is geannuleerd.
Aan de eerste dag van de Wintercompetitie doubletten op zondag 24 oktober hebben vier 
(4) teams van LP meegedaan. 
Het Animatie/Mossel toernooi op 13 november was een groot succes.
Het volgeboekte Herfstkwintetten op 27 november moest helaas geannuleerd worden door
de strengere corona regels.
De tweede ronde van de Wintercompetitie Doubletten op zondag 28 november is 
verplaatst wegens de coronamaatregelen naar zondag 20 februari 2022.
Op 18/9; 2/10; 16/10; 30/10; 6/11; 20/11; en 11/12 zijn er NPC 2021/2022 ronden 
gespeeld. Inmiddels heeft de NJBB besloten de NPC 2021/2022 in te korten tot een halve 
competitie. LP 1 is geëindigd op de 4e plaats, LP 2 is geëindigd op de 1e plaats en 
kampioen geworden en LP 3 is geëindigd op de 5e plaats.

Externe contacten

De vereniging onderhoudt goede contacten met de gemeente Alphen aan den Rijn en de 
sportclubs op het sportpark, met name met de verenigingen in de directe omgeving.

Wethouder Schotanus was in de ‘European City of Sports’ week in september op onze 
accommodatie. Er was zowel schrijvende pers als media aanwezig om verslag te doen. 
De wethouder heeft ook een aantal mènes meegespeeld. In de media is daar volop 
aandacht aan besteed. 
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Deelname van Les Pointeurs aan het project activiteiten voor 50-plussers via Alphen Vitaal
is zeer succesvol en zorgt voor meer bekendheid van onze club in Alphen. De 
samenwerking wordt in 2022 voortgezet.

Het bestuur wil alle vrijwilligers bedanken voor het werk dat afgelopen jaar is verricht.

Wij hopen ook voor de volgende jaren weer op uw steun.

Alphen aan den Rijn, februari 2022
Lucia Brouwers
secretaris
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Jarigen in februari Jarigen in maart

8 februari:   Gerrie de Heij 1 maart:  Hennie Elling
               Henk de Water

9 februari:   Gerda Hijman
                   Piet Wijfje

2 maart:  Chrit Heijnen

11 februari: Peter Sloothaak 3 maart:  Henny Poorter

21 februari: Leo van den Hoek 6 maart:  Eefje de Jong

23 februari: Paul Mons 13 maart: Carel Textor
                Frans Walvis

25 februari: Peter Kooij 17 maart: Dick van Os
                Berrij Wijnans,
20 maart :Jan Kloet
22 maart :Henk Lacourt

23 maart :Primo Petrelli
                Peter van Waaij
26 maart: Jan van Leijden
                Franny van der Kwaak
30 maart: Jan Riethorst
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Les Pointeurs 2 kampioen!
Op zaterdag 12 februari heeft LP 2 door te winnen van Boel de Boule 2 de 
eerste plaats behaald in de 5 divisie.
Dit jaar hebben we slechts een halve competitie kunnen spelen en konden 
we door allerlei oorzaken pas op 12 februari de laatste wedstrijd in onze 
poule spelen. We moesten tegen de nummer 2. Als we zouden gelijkspelen 
of winnen, dan waren wij kampioen; bij verlies zou Boel de Boule kampioen 
zijn.
De eerste ronde waren we super geconcentreerd en gemotiveerd en dat 
resulteerde in drie overwinningen. 3-0 voor ons dus.
In de tweede ronde worden er 2 triplet partijen gespeeld. Bij de Boel de Boule
bleek er een damesteam klaar te staan en een gemengd team. Wij hadden 
een herenteam en een gemengd team.
We hoefden nog maar één partij te winnen om op zijn minst uiteindelijk gelijk 
te spelen en dat is gelukt. Ons herenteam won van hun damesteam en ons 
gemengde team verloor van hun gemengde team.
Eindelijk maakte Lida weer deel uit van ons team, nadat ze zo lang heeft 
moeten herstellen van haar gebroken enkel.
Zij ging in de derde ronde spelen voor mij in de plaats en was super 
gemotiveerd om deze partij tot een goed einde te brengen.
De heren waren hun concentratie kwijt en verloren hun partijen. 
De einduitslag is daardoor 5-3 in ons voordeel geworden en dus mogen we 
het volgend jaar een divisie hoger gaan proberen.
Tineke
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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
Bank: NL84 INGB 0000 049239
Lokatie: Sportpark Zegersloot-Zuid, Olympiaweg 2b telefoon 06.48.62.46.13

Clubspeeldagen: Dinsdagavond vanaf 19.00 u M.i.v. Dinsdag 5 oktober 2021
                                     Donderdagavond vanaf 19:30 u              Dinsdagmiddag   vanaf 13.00 u

    Woensdagmiddag vanaf 13.00 u
Zaterdagmiddag vanaf 13.00 u

                                                                                            Telefoon
Bestuur: Voorzitter Cees de Heij  0172-475827

Secretaris Lucia Brouwers  0172-210569
Penningmeester Frans Walvis  0172-419469
Wedstrijdzaken Henk Lacourt  0172-572302
Technische zaken Gerard Koreman  0172-497579
Ledenwerving +  Red. Hannie van Lienden  06-55368014

Redactie: Hannie van Lienden  06-55368014
     Tineke Walvis                 0172-419469

Gerrie de Heij-Verhoog  0172-475827

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

Techn- comm.: Voorzitter Gerard Koreman  0172-497579

Kantinecomm.: Voorzitter
Algemene coördinatie Hannie van Lienden  06-55368014
Weekcoördinatoren Corrie Lacourt  0172-572302

Willeke van der Klaauw  0172-792158

Schoonmaakploeg: Coördinatie Hennie Elling     tel. 0172-473533
     

Lief en leed:                Gerie Vonk tel. 071-3412119
Gerrie de Heij-Verhoog tel. 0172-475827

Erelid: Carel Textor
Peter van Waaij

Lidmaatschap: Per kalenderjaar met opzegtermijn van één maand.
Contributie: Per 01-01-2022

Leden € 113,50    (inclusief Bondsbijdrage)
Jeugdleden (tot 18 jr.): €   60,00
Lidmaatschap na 1 aug 50% van jaarcontributie

Lidmaatschap na 1 nov. nihil bij betaling volgend jaar
Donateurs: Minimale bijdrage per persoon €   12,50     per kalenderjaar



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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http://www.pointeurs.nl/

