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Welkom
•••

U heeft reeds een mail ontvangen. Helaas heeft het
Corona virus verstrekkende gevolgen. Om deze reden is
onze club, in ieder geval tot en met 6 april gesloten.

Van uw voorzitter…
Beste leden,

In dit bulletin o.a.
• nieuwjaarsreceptie
• ALV

Overal in onze democratische maatschappij zijn er regels,
artikelen, reglementen, etc.
Die zijn opgesteld voor regelgeving om in geval van geschil
richting te geven.
Die regels hebben wij samen afgesproken. Zij worden bij
uitspraak enerzijds niet als leuk ervaren.

‘’We moeten het samen doen’’
Als ik ‘nog net’ door oranje rijd, maar een paar dagen later
toch een bon voor rijden door rood licht krijg, ben ik niet
geamuseerd. Ik kan en mag wel beroep aantekenen...
Lees verder op pagina 3.

• nieuwe voorzitter KC
• wedstrijdcommissie
• bericht van ‘onze’ Jo
• vrijwilligers gezocht
• inleveren materiaal
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Flevostraat 253
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Bestuur:
bestuur@purmerboules.nl
voorzitter: Rob van den Ende
06 1999 1884
secretaris: Bianca de Boer – van der Gronden
Postbus 78, 1440 AB Purmerend
06 5153 1010
penningmeester: Dirk Veltmeijer
0299 420382
algemene bestuursleden:
Frans Hanekamp, 0299 474 843
Coby Blankestijn, 0299 428921
Wedstrijdcommissie:
voorzitter
Henk Grim
Technische commissie:
Frank Wevers & Ingrid Kuipers
PR zaken:
Bianca de Boer – van der Gronden
Kantinecommissie:
voorzitter Harry Kuipers en leden Henk Grim,
Ina Kuipers, Tine van Braam & Coby Blankestijn
Redactie bulletin:
redactie@purmerboules.nl
(Bianca de Boer – van der Gronden)
Speeldagen- en tijden:
dinsdag
19.30 – 23.00 uur (club competitieavond)
woensdag en zaterdag
13.30 – 17.00 uur
donderdag
19.30 – 23.00 uur (vrij spelen en training)

Bovenstaande sponsoren steunen onze club.

Steunt u hen?
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van uw voorzitter… (vervolg)
Ben ik degene op diezelfde kruising die door groen rijd, maar waar iemand van rechts of links
door "oranje" rijd, ben ik wel blij met die regel. …Point of view…
In het leven zijn die afgesproken regels soms leuk soms niet.
Ze zijn ‘leuk’ als ze in ons voordeel spreken. Ik spreek nu voor mijzelf.
Gevoelens, emoties zijn hele andere dingen. Anders dan deze koude zwarte letters op wit
papier.
Daar komt de stemverheffing, een rood gezicht, een traan, een vloek, vriendschap, klap op
de schouder, begrip en onbegrip voor iemand en nog veel meer bij.
Reglementen en gevoelens/emoties gaan nimmer door één deur. Die komen er zelden
samen uit.
Er zal vaak een, "ja, maar toch," blijven. Zwart Wit of Mooi Verhaal.
Binnen een vereniging, onze vereniging, moeten we blijven proberen om het samen te doen,
samen de geschillen, in een gesprek, op te lossen.
Beetje geven, beetje krijgen. Hier geef ik wat, daar krijg ik iets….
Het bestuur (regelgever) moet soms de regels opvolgen, U kunt dit de weg van de minste
weerstand vinden. Dat mag. U kunt dit slap bestuur vinden, dat mag ook.
Het bestuur van de Purmer Boules is echter geen EU. Ik ben geen David-Maria Sassoli, verre
van dat.
Ik probeer onze vereniging van vrienden bijeen te houden en het plezier op de 1 e plaats te
houden.
Wij willen niet naar reglementen grijpen of wijzen, tenzij men er zelf uiteindelijk echt niet
uitkomt. En dan, dan zijn de letters weer zwart en koud en voor iemand minder leuk.
Als de but uitgegooid wordt op 599 cm. Is de regel dat de andere partij de but mag
verplaatsen.
Is ook een regel.
Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening

- CONFUCIUS

Uw voorzitter
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WELKOM
Welkom in het eerste bulletin van 2020. Wellicht valt u iets op.
De lay out en kleurstelling is hier en daar aangepast. Een nieuw
jaar, een opgefrist uiterlijk van uw bulletin.

INLEVEREN MATERIAAL REDACTIE 2020
De redactie plaatst met plezier de door u ingezonden stukjes. Eind 2019 waren dat er minder
dan voorheen. Hopelijk nemen uw bijdragen in 2020 weer toe.
De redactie houdt de volgende sluitingsdata aan voor de bulletins dit jaar:
- bulletin 2: 1 juni 2020
- bulletin 3: 1 september 2020
- bulletin 4: 1 december 2020

TRIPLETTE KAMPIOENEN
Triplette clubkampioenen winter 2019 Carro de Goey,
Theo Staal (3x op een rij) en Hennie Haringsma.
Van harte gefeliciteerd!!

VRIJWILLIGERSWERK OP MAANDAG OCHTEND
Het is al eerder gezegd en geschreven… wij zijn heel erg blij met onze vrijwilligers op de
maandagochtend. Vele handen maken licht werk, dus als u in de gelegenheid bent, kom ons
team versterken! Extra hulp is altijd welkom! De maandagochtendploeg is er elke maandag
van 10.00 tot 11.00/12.00 uur. In het bijzonder zijn wij op zoek naar vrijwilligers om de
velden te onderhouden. Al kunt u niet elke week, meld u toch aan. Alle hulp is welkom!
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TRIPLETTE WINTER COMPETITIE
Er hebben dit jaar vijf teams van de Purmer Boules mee gedaan aan de Winter Triplette
Competitie. Hieronder treft u er drie aan.

Team 2:
Team 1:

Lola Reinpoldt

Team 3:

Henk Grim

Tine van Braam

Alie Huizinga

Harry Kuipers

Henk Reinpoldt

Piet Bergen

e

Sebastiaan Beneker

Peter van Welzenis

Klasse: 1e klasse A

Klasse: 1 klasse A

Klasse: hoofdklasse

NIEUWE VOORZITTER KANTINECOMMISSIE
Harry Kuipers is de nieuwe voorzitter van de Kantinecommissie. De commissie bestaat nu
uit: Harry Kuipers, Ina Kuipers, Coby Blankestijn, Tine van Braam en Henk Grim.
Verderop in dit bulletin meer informatie van de kantinecommissie.

LEDEN WEDSTRIJDCOMMISSIE
De Wedstrijdcommissie heeft als voorzitter Henk Grim.
De overige leden van de wedstrijdcommissie zijn: Tine van Braam, Henk Reinpoldt, Harry
Kuipers en Willem Brouwer.
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UITSLAG NIEUWJAARS TOERNOOI
Op zondag 19 januari 2020 werd ons Nieuwjaars toernooi gespeeld.
Er deden 32 teams mee.
De wedstrijdleider was Maarten Wals en de scheidsrechter Arie v.d. Vorst. Dank aan beide
heren voor hun inbreng.
De volledige uitslag is te lezen op onze website, onderstaand de top 6.
pos nr.

naam

gespeeld winst

saldo

1.

25

Raymond Tonen, Bert van Dijk

4

4

44

2.

2

Milo de Boer, Piet Bergen

4

4

25

3.

23

Marcel Jonker, Ricardo Izquierdo Miras

4

4

22

4.

31

Theo Staal, Pieter Zwetsman

4

3

25

5.

9

Henk Grim, Frans Hanekamp

4

3

24

6.

32

Wim van Heusden, Eric Meyssen

4

3

22

BESTUUR
Het Bestuur bestaat vanaf 26 februari 2020 uit de volgende leden:
voorzitter
: Rob van den Ende
penningmeester
: Dirk Veltmeijer
secretaris
: Bianca de Boer - van der Gronden
algemeen lid
: Frans Hanekamp
algemeen lid
: Coby Blankestijn
Verderop in dit bulletin meer informatie vanuit het Bestuur.
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UITSLAG ZUURKOOL TOERNOOI
Op zondag 16 februari 2020 werd ons Zuurkool toernooi gespeeld.
Er deden 22 teams mee.
De wedstrijdleider was Frank Wevers en de scheidsrechter Nico de Wit. Dank aan beide
heren voor hun inbreng.
De volledige uitslag is te lezen op onze website, onderstaand de top 6.
pos nr.

naam

gespeeld winst

saldo

1.

9

Leijen, V. Deursen

4

4

38

2.

20

Arie Plugge, Arnold Steiger

4

4

36

3.

8

Ben van Assema, Connie van Assema

4

3

25

4.

16

Ragnar Martens, Bob vd Meulen

4

3

25

5.

12

Teun van Oijen, Herman Soppe

4

3

20

6.

21

R. Bakker, Eugene Farez

4

3

12

BERICHT VAN ALIE HUIZINGA: TRAINING RICARDO
Deze winter heeft onze trainer Ricardo, samen met zijn maatje
Marcel weer trainingen gegeven. We zijn begonnen met een man
of 23. Ikzelf ben maar 3 keer geweest, doordat we op vakantie
zijn geweest. We zijn begonnen met de dames apart te trainen, later
toch maar met de heren samen. Het was weer een succes. Er waren
ook een aantal nieuwe leden aanwezig. Naar horen zeggen vonden ze
de training erg leerzaam. De lessen hebben hun vruchten opgeleverd. Ricardo en Marcel
bedankt. Misschien volgend jaar weer? Groet, Alie
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 februari 2020
Op woensdag 26 februari heeft de 33e Algemene Ledenvergadering plaats gevonden.
Er waren 43 leden aanwezig en er zijn 8 machtigingen afgegeven.
Verder was er een afgevaardigde van de Sportraad aanwezig.
Het verslag van de 32e ALV op 27 februari 2019, het jaaroverzicht van de secretaris en het
financieel jaarverslag en kantine overzicht (allen over 2019) worden goedgekeurd en
vastgesteld. Ook wordt door de leden het voltallige Bestuur décharge verleend voor het
gevoerde financiële beleid. De penningmeester ontvangt een compliment voor zijn
nauwkeurige boekhouding. De begroting voor 2021 en het Meerjarenplan worden
doorgenomen, alsmede het contributievoorstel voor komend jaar. Hierop zijn geen
bezwaren en wordt dit met algemene stemmen aangenomen en het MJOP vastgesteld. Dito
voor een tweetal aanpassingen op het Huishoudelijk Reglement. Voorts zijn er verslagen van
de PR- onderhouds- kantine- en wedstrijd commissie. Dank aan de commissies hiervoor.
Cor Ros is afgetreden als Bestuurslid. Bianca de Boer heeft zich weer beschikbaar gesteld en
is wederom aangesteld als Bestuurslid voor een periode van 3 jaar. Coby Blankestijn is ook
toegetreden tot het Bestuur.
Er zijn 7 personen die een rondvraag hebben.
Tijdens de vergadering zijn er een aantal zaken benoemd welke men graag opgenomen ziet
in het bulletin (o.a. gebruik kachel in de hal, aanspreekpunten Bestuur, helpende handjes).
Deze onderwerpen treft u in dit bulletin aan.

Pagina 8 van 17

RESERVE LID KASCONTROLE COMMISSIE
Wij zijn op zoek naar een reserve lid voor de kascontrole commissie. Voor 2021 zijn Nell
Hartog en Tine van Braam aangesteld. In 2022 treedt Nell af en vormt Tine de kascontrole uit
met Ingrid Kuiper. In 2023 zou u derhalve pas aan de beurt komen als lid van de kascontrole.
Elk jaar schuift er één lid door. Het lid waar wij nu nog naar op zoek zijn, zou dus de controle
uitvoeren in 2023 en in 2024.
Over het algemeen gaat het om een paar uur van uw tijd in de maand januari.
U controleert samen met een ander lid de gevoerde financiële administratie van de club.
Mocht u meer informatie willen, kunt u zich wenden tot onze penningmeester, Dirk
Veltmeijer.

OPENINGSTIJDEN KANTINE
De openingstijden van de kantine zijn:
woensdag- en zaterdagmiddag 13.00 – 17.00 uur
dinsdag- en donderdagavond 19.00 – 23.00 uur
Gedurende deze tijden dient het lid/de leden die kantinedienst hebben de bar open te
houden, tot ca. 10/15 minuten voor sluitingstijd. Het is wel zo vriendelijk om dan nog even
te vragen of iemand nog iets nuttigen wil, zodat diegene die dit zou willen de kans heeft om
nog wat te bestellen.
Is het gezellig? Komt het uit voor het lid/de leden die kantinedienst hebben? Dan is het niet
erg als je iets langer doorgaat, maar…. het mag niet zo zijn dat als iemand op tijd af sluit (dus
conform openingstijden) er dan commentaar volgt van overige leden.

LICENTIE
Na veel gedoe m.b.t. het printen van de licenties (niet meer leesbaar op klein formaat), heeft
de NJBB het ontwerp aangepast, waardoor de licentie nu weer duidelijk leesbaar is op
creditcard formaat. Als u kunt inloggen op allunited, kunt u de licentie zelf downloaden. U
kunt de licentie ook opvragen bij Dirk of Bianca (dan krijgt u ‘m toegestuurd) of per mail
aanvragen via beheer@purmerboules.nl
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DRINGENDE OPROEP T.B.V. SPONSORING KOEMARKT TOERNOOI
Zoals op de Algemene Ledenvergadering reeds aangegeven, zijn wij dringend op zoek naar
leden die willen helpen bij het ondersteunen van de sponsoring rondom het Koemarkt
toernooi.
Een paar jaar geleden is Bianca de Boer aangesloten bij Henk Grim voor wat
betreft de sponsoring voor het Koemarkt toernooi. Vorig jaar is Henk hiermee
gestopt en heeft Milo de Boer de honneurs waar genomen. Gezien de nieuwe
functie van Bianca en de overige zaken welke zij regelt (naast haar werk en huishouden), zijn
wij dringend op zoek naar vrijwilligers die willen ondersteunen bij het rondkrijgen van de
sponsoring van dit toernooi.
Wat houdt dit in?
Elk jaar maken wij een rondje Koemarkt en gaan wij de kroegen/restaurants langs om te
vragen of zij weer, opnieuw of ook ons Koemarkt toernooi willen sponsoren. Daarnaast
proberen wij overige sponsors aan te trekken (welke niet gelegen zijn op de Koemarkt). Alles
wordt eenduidig op papier gezet, opdat uiteindelijk de facturen met de juiste bedragen naar
de juiste sponsoren verstuurd worden. Verder worden de sponsors opgenomen in ons
bulletin, op onze website en op een flyer tijdens het Koemarkt toernooi.
Spreekt dit u aan? Wilt u meer informatie? Wendt u zich tot Bianca.
Let wel: bij onvoldoende sponsoring (hetzij door een tekort aan vrijwilligers hetzij door te
weinig interesse sponsoren) kan het zijn dat het Koemarkt toernooi geen doorgang heeft.
Dat dit dus niet meer georganiseerd kan worden!

KOSTEN OPWAARDEREN CLUBKAART
Zoals beloofd op de ALV, komen wij hierbij terug op de kosten voor wat betreft het
opwaarderen van de clubkaart.
Wanneer men de clubkaart contact opwaardeert (dus aan onze kassa), kost het
opwaarderen geen geld.
Wanneer men ervoor kiest om de clubkaart per ideal op te waarderen (dus middels de
bank), dan kost het de club € 0,38 per transactie.
Wellicht een kleine tip: wanneer u per ideal opwaardeert, let even op het bedrag/frequentie
waarmee u opwaardeert.
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NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zaterdag 4 januari 2020 was onze nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een hapje en
drankje kon men elkaar de beste wensen toe wensen. De receptie werd druk bezocht.
Het was dit jaar extra sfeervol, daar de stroom het begaf. Dank aan de kantinecommissie
voor het bedenken van creatieve en sfeervolle oplossingen. Zelfs in het toilet.
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OPZEGGING DOOR ELLIS LINDEBOOM
Wij hebben bericht ontvangen van de dochter van Ellis met de
mededeling dat zij haar lidmaatschap om gezondheidsredenen
op moet zeggen. Wij vinden dit heel jammer en wensen Ellis
veel sterkte en alle goeds toe. Wij hopen dat Ellis met veel
plezier terug kan kijken op de afgelopen 6 jaar.

LEDENRAADPLEGING NJBB DISTRICT NOORD WEST // VERJONGING
Helaas zijn wij met Spurd nog niet waar we willen zijn v.w.b. verjonging. Wij blijven dit
agenderen. Op dinsdag 10 maart was er een ledenraadpleging georganiseerd door de NJBB.
Namens de club waren Dirk en Bianca hierbij aanwezig. Momenteel is de trend e-sports en
neemt ongeorganiseerde sport meer toe dan georganiseerde sport.
Ook de NJBB wil zich gaan inzetten op promotie en vroeg de aanwezige verenigingen waar
hun prioriteit ligt. De meeste verenigingen lopen tegen dezelfde issue aan: teruglopend
aantal leden en/of vergrijzing van de leden. In een zestal groepjes werd er vervolgens
gespard hoe leden aan te trekken, te verjongen e.d. De NJBB gaat ermee aan de slag.

KACHEL IN BOULODROME
Het is al eerder opgenomen in het boulodrome, ALLEEN degene die kantinedienst heeft, mag
de kachel aan- en uitzetten. Of tussentijds veranderen in temperatuur wanneer nodig.
Zijn er twee partijen gespeeld en is er een klein ploegje die nog een derde partij willen
spelen? Overleg dit dan even kort met degene(n) die kantinedienst hebben en sluit met
elkaar kort hoe of wat.

COMPLEX E-SPORTS
Vlak bij onze club wordt binnenkort het grootste e-sport complex geopend. Dit is het onder
de jongeren. Wij hebben Spurd verzocht ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen
hieromtrent. Zij willen kijken wat e-sports/gaming kan betekenen voor verenigingen.
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BERICHT VAN JO DE BRUIN
Lieve clubleden,
Het gaat leuk op de club. Ik ben al 6 jaar met veel plezier lid. Ik heb het altijd heel erg naar
mijn zin gehad op de club. Ik heb op de dinsdagavonden die ik heb gespeeld zelfs een paar
1e klasse spelers verslagen. Daar ben ik best trots op!
Iedereen herinnert zich nog mijn blijdschap toen ik 100 werd. Wat een feest was dat! Ik
moest mee naar beneden uit mijn flat en daar stond een auto. Maar niet zomaar een auto,
maar een exemplaar van 12 meter lang! Er zaten zelfs muzikanten (de pers) in. En zo gingen
we naar de club.
Het gaat nu niet zo goed met mij. Mijn gezondheid gaat achteruit, daarom kan ik niet naar
de club komen. Dat vind ik heel jammer. Ik hoop ook dat ik mij nog beter ga voelen, zodat ik
nog een keer langs kan komen. Ik ben heel trots op mijn eigen veld bij de club.
Ik heb er fijne vrienden aan over gehouden; al zo’n vier jaar ‘kees’ ik geregeld met Coby
Blankestijn, Hans van Kalkeren en Gerard Stevens. Ze zeggen altijd (lacht) dat ik de valsspeler
ben. We hebben altijd veel plezier en spelen om en om bij iemand thuis.
Frans en Marijke komen nu bijna elke dag even langs. Ik heb Frans’ ‘kop’ zelfs vooraan in
mijn mobiel. Kan ik hem zo bellen als ik wil.
Ik heb een gelukkige oude dag gehad, dat wil ik even gemeld hebben, evenals dat ik een hulp
heb die vreselijk lief is en altijd tijd heeft.
Wel merk ik dat de club leeggelopen is de afgelopen weken. Er zijn heel veel leden bij mij op
bezoek geweest toen ik mijn huis uit was. Dat waardeer ik enorm, iedereen ontzettend
bedankt. Gelukkig ben ik nu weer thuis en hoop aan te sterken.
Hopelijk tot snel, ik wens iedereen veel geluk en voorspoed.
lieve groet, Jo de Bruin

N.B. Mijn wens is om ‘mijn levensverhaal’ uit te geven. Bianca heeft beloofd mijn tekst te
lezen en te kijken wat zij er mee kan (in overleg met mijn nicht Agatha en neef Mans). Ik vind
het super als de clubleden de moeite nemen om mijn levensverhaal te lezen als dit
gepubliceerd wordt.
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FUNCTIEVERDELING BESTUUR EN AANSPREEKPUNTEN
Zoals beloofd hieronder de taakverdeling van het Bestuur en de aanspreekpunten voor de
diverse commissies.
voorzitter

penningmeester

secretaris

algemeen lid

algemeen lid

Uw voorzitter is het aanspreekpunt voor algemene zaken.
Hij onderhoudt contact met de Sportraad.
Vanaf heden is hij ook het aanspreekpunt voor de kantinecommissie.
Uw penningmeester regelt de financiële zaken binnen onze club.
Hij stelt ook het Meerjaren Onderhoudsplan op. Bezoekt diverse vergaderingen namens de
club (NJBB, District Noord West, Gemeente e.d.).
De penningmeester houdt ook het ledenbestand bij.
Voorts blijft hij het aanspreekpunt voor de wedstrijdcommissie.
Alsof dat nog niet genoeg is, onderhoudt hij ook onze website en verzorgt alle inschrijvingen
en verwerkingen bij toernooien.
Uw secretaris verwerkt alle inkomende post en stelt de notulen op van de
bestuursvergaderingen en de ALV.
Zij verzorgt veel van de interne en externe correspondentie.
Naast deze functie is zij ook het gezicht achter onze PR / sponsor commissie en stelt zij met
liefde uw bulletin elke keer samen. Verder houdt zij onze facebook pagina bij.
Uw algemeen bestuurslid Frans is verantwoordelijk voor het onderhoud van de hal, kantine
en speelvelden. Hij is dan ook het aanspreekpunt voor de technische commissie.
Uw algemeen bestuurslid Coby heeft nog geen eigen portefeuille. Zij woont de
bestuursvergaderingen bij (en de hieruit te ondernemen acties) en maakt ook deel uit van de
kantinecommissie, waar zij onder meer de roosters maakt voor de bardiensten.
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VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN
Oproep: Nu wij niet kunnen spelen op de club, heeft u wellicht tijd
om deel te nemen aan een GRATIS e-learning, ‘verantwoord alcohol
schenken’. Hoe meer mensen dit certificaat behalen, hoe beter.
De nieuwe e-learning (15 januari 2020) ‘Voor Elkaar | Sport’ is speciaal
ontwikkeld voor medewerkers van sportkantines. Met de juiste kennis
kunnen zij goed beslagen ten ijs komen in verschillende situaties. In
drie modules leren gebruikers welke regels er gelden voor verantwoorde alcoholverstrekking, hoe zij moeten reageren in lastige
situaties en vooral hoe zij kunnen voorkomen dat er alcohol wordt
geschonken aan minderjarigen of dronken personen. Na het juist
invullen van de afsluitende toets een certificaat ontvangt de
deelnemer een certificaat. Hieronder treft u de link aan:
https://nocnsf.nl/nieuws/2020/01/nieuwe-gratis-e-learning-verantwoord-alcohol-schenken-voormedewerkers-sportkantines

Als u dit certificaat heeft behaald, ontvangen wij graag een kopie van uw certificaat.

UITSLAG WTC 2020 DISTRICT NOORD WEST
De uitslag van de WTC 2020 District Noord West is als volgt:
gespeeld winst

saldo

13

6

11

Eindstand Hoofdklasse na speeldag 3
10

Alie Huizinga, Piet Bergen, Sebastiaan Beneker

Eindstand 1e Klasse A na speeldag 3
7

Harry Kuipers, Peter v. Welzenis, Henk Grim

13

7

8

13

Henk Reinpoldt, Lola Reinpoldt, Tine v. Braam

13

4

35

Eindstand 1e Klasse B na speeldag 3
4

Frank Wevers, Hennie Haringsma, Theo Staal

12

7

10

11

Coby Blankestijn, Hans van Kalkeren, Nico de Wit

12

4

47

De volledige uitslag is te vinden op https://nlpetanque.nl/noordwest-wct2020/
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VAN UW KANTINECOMMISSIE

Beste kantine medewerkers, (kort overzicht, avond opening op dinsdag en donderdag)
Even een opfrissertje, zo’n 3 of 4 keer per jaar bent u de gelukkige om een kantinedienst te
mogen draaien. Dat houdt in dat u een ieder kunt voorzien van een natje en een praatje.
Maar dat niet alleen, u heeft ook andere verplichtingen en die zet ik nu even op een rij, lees
dit goed dan heeft u altijd plezier van en in uw werk,
WINTER PERIODE
1. Zo rond 18.45 uur bent u aanwezig, opent de hal, verlichting aan (ook in de fietsenstalling)
en zet de verwarming op 18 graden in de hal en in de kantine op 20 etc.
2. Verder is het heel eenvoudig: u doet wat u behoort te doen en dan loopt de avond
vanzelf naar het eind.
3. Tegen het einde van uw dienst, graag de drank voorraad aanvullen.
4. Om 22.45 uur indien de hal leeg dan wel bezet is, zet u de kachels op nul en deelt de nog
spelende/aanwezige leden mee dat de kantine gaat sluiten en u nog 5 minuten heeft voor
de laatste bestelling. Tevens zet u de verwarming in de hal uit.
5. Om 23.00 uur sluit u de kassa. Nadat iedereen is vertrokken, loop dan alles nog even na.
(verwarming in de kantine op 15 graden, licht uit, stekkers uit het stopcontact, rolluiken
naar beneden en de verlichting in de hal uit en de hal afsluiten cq verlichting buitenbanen
uit).
6. Als dat is gebeurd, kunt u terug zien op een geslaagde avond.

De kantine commissie bij monde van de voorzitter
Harry Kuipers.
N.B. dit stappenplan geldt ook voor de speelmiddagen, dan van 12.45 uur tot 16.45 uur

PS:
Gevraagd: medewerkers voor de maandag morgen
Weet u dat als je 70 jaar wordt of bent, je 13 jaar hebt gepraat, 6 jaar gegeten, 23 jaar aan
genoegen besteed, 18 maanden zich heeft gewassen en gedoucht en 23 jaar heeft
geslapen. Misschien eens tijd om je op maandagmorgen om 10.00 uur te melden bij de
boules en je handen 1 uurtje uit de mouwen te steken…..
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DANKJEWEL COR ROS
Vanaf deze plek nogmaals een dank aan onze gepensioneerde secretaris, Cor Ros. Dank voor
6 jaar inzet als Bestuurslid (maar ook nog zoveel meer; o.a. vrijwilliger bij de Prinsenstichting,
maandagochtend ploeg met specialiteit: matten kloppen). Altijd met een lach. Altijd in voor
een dolletje. Altijd goedgemutst. Altijd voor onze club. We gaan je missen in het Bestuur. Cor
dank voor alles en we hopen je nog heel lang als vrijwilliger en speler aan onze club
verbonden te houden. We zetten je graag nog even in het zonnetje.
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