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Nieuwsflits Purmer Boules 

 

Lieve leden, 

 

Hier zijn we weer met een nieuwe nieuwsflits. Dit naar aanleiding van de 

persconferentie van gisteravond. Vanaf vandaag is onze club weer 

tijdelijk gesloten.     

 

Beste leden, 

2020 was een raar jaar. Door de corona kon er maar beperkt gebruik worden gemaakt van 

onze speellocatie. 

Door de steeds gewijzigde corona maatregelen, club open, club dicht, bar open, bar weer 

dicht, zijn wij gedwongen om beperkende maatregelen te treffen. Er zijn steeds weer nieuwe 

maatregelen van kracht. Vanaf 15 december moet onze club de deuren weer tijdelijk sluiten. 

Het is handig als iedereen de NJBB scanapp op zijn/haar telefoon installeert. Op deze app 

worden steeds de laatste veranderingen betreffende de corona regels gepubliceerd. Ook kan 

je op deze app je licentie laten weergeven. In de toekomst kan die dan bij toernooien en 

competities gescand worden door de wedstrijdleiding. Ieder jaar wordt je licentie 

automatisch aangepast.  

Verder zijn de inkomsten voor de club wel flink gedaald, maar voorlopig hebben wij hier nog 

niet al te veel last van door onze reserves. 

We hopen natuurlijk dat in 2021 de beperkingen versoepeld zullen worden en de kantine 

weer kan draaien. En dat er dan weer meer clubleden komen om het spelletje te spelen. 

De algemene leden vergadering staat gepland op eind februari. We weten nog niet of dit 

doorgang kan hebben. Misschien in een andere vorm of digitaal. Dit zullen we in de loop van 

januari 2021 moeten bekijken en dan een beslissing nemen Uiteraard brengen we hier 

iedereen vervolgens zo spoedig mogelijk van op de hoogte. 

We hopen dat we in de loop van volgend jaar weer meer mensen mogen begroeten op de 

club. 

Verder wensen wij iedereen gezellige feestdagen en een goed  2021. Blijf gezond. 

Namens het Bestuur, 

Dirk Veltmeijer 
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TIJDELIJK GESLOTEN: 

      Vanaf 15 december is onze club, voor de tweede  

    keer dit jaar, tijdelijk gesloten. De sluiting is in  

    elk geval tot en met 19 januari 2021. Een week  

    daarvoor (op dinsdag 12 januari) is er een  

    nieuwe persconferentie en wordt er meer  

    duidelijk voor de periode na 19 januari.  

    Wij houden je te zijner tijd op de hoogte. 

 

VERDRIETIG NIEUWS: 

Vandaag hebben wij het verdrietige nieuws van onze Rietje Pijnenburg ontvangen dat haar 

man, oud clublid van de Purmer Boules, is overleden. 

Wij wensen Rietje en familie heel veel sterkte en kracht in deze moeilijke periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIE 2021: 

De contributiebedragen voor 2021 zijn als volgt: 

lidmaatschap inclusief licentie € 79,50 

1e familielid lidmaatschap € 73,90 

elk volgend familielid € 68,30 

juniorleden t/m 17 jaar € 25,30 

Jeugdleden18 t/m 23 jaar € 50,60 

2e lidmaatschap € 62,75 

donateur € 15,00 

huur kluisje € 10,00 
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OPROEP: GEZOCHT, NIEUWE VOORZITTER 

Zoals je bekend, heeft de huidige voorzitter vroegtijdig zijn taak 

als voorzitter neergelegd. Gelukkig hebben wij Dirk bereid gevonden 

om als waarnemend voorzitter te handelen. 

Wel zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Heb je interesse? 

Meldt je dan per mail aan bij het Bestuur (bestuur@purmerboules.nl). In januari volgt meer 

nieuws hierover (mede in verband met de ALV en de verkiezingsmogelijkheden als er zich 

meerdere kandidaten beschikbaar stellen), maar voor nu: mocht je interesse hebben, 

schroom niet, mail het Bestuur. 

 

 

TOT SLOT: 

Pas goed op jezelf en op elkaar. Wees lief voor elkaar. Ondanks deze so(m)bere periode, 

wensen wij iedereen heel fijne feestdagen en een goede gezondheid.  

Hopelijk tot snel in 2021.  

Dirk 

Coby 

 

Bianca 

Frans 

 

Fijne 

feestdagen 

en een 

gezond 

2021 
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