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Voorwoord 
De Algemene Ledenvergadering is achter de rug en alle leden hebben de notulen ontvangen. 
Op 1 maart heeft het bestuur vergaderd en hieruit zijn enkele besluiten voortgekomen die o.a. in deze 
Nieuwsbrief vermeld worden. 
 

Nieuwe penningmeester 
Zoals bekend is Gerrit Spaan op de laatste ledenvergadering afgetreden als penningmeester. Omdat 
een nieuwe kandidaat pas over een jaar beschikbaar is, is tijdens de laatste bestuursvergadering 
besloten dat René naast het voorzitterschap ook de functie van penningmeester op zich zal nemen.  
 

Nieuwe leden 
In het nieuwe seizoen hebben we al twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Sinds begin januari is 
John de Weerd lid geworden en sinds kort is na 11 jaar een oude bekende teruggekeerd, nl. Michel 
Winkel. We heten beide leden van harte welkom en hopen dat ze zich snel thuis voelen. De club heeft 
momenteel 42 leden. 
 

Renovatie clubgebouw 
In de loop van maart zal Gerwin van den Hul beginnen met de renovatie van het clubgebouw. Dit zal 
misschien wat overlast geven, maar het boulen kan gewoon doorgaan, de baan is groot genoeg. 
Het bestuur is nagegaan of de club in aanmerking komt voor een subsidie, maar dit is niet het geval. 
Het investeringsbedrag is te klein. 
 

Hemelvaartsmarkt 
Er is een Hemelvaartscommissie samengesteld die bestaat uit de volgende personen: Annemarie 
Peters, Nel van Hulsteijn, Victor Kijlstra, Ron Peterson, Jan Prins en Bennie Weitering. De commissie 
komt binnenkort bijeen, waarna er nadere informatie volgt. Er kunnen nu al wel spullen ingeleverd 
worden die op de markt verkocht kunnen worden. Ook kunnen vrijwilligers zich opgeven. Dit kan zijn 
als hulp voor de hele dag, maar ook als hulp voor een gedeelte van de dag. De dag ervoor zal alles 
opgebouwd moeten worden en ook hiervoor is elke hulp welkom. Financieel gezien is het zeker de 
moeite waard om deel te nemen aan de markt en de dag goed te laten verlopen. Vorig jaar heeft de 
markt netto € 2.227,-- opgeleverd! 
 

Aanschaf pinautomaat 
De nieuwe penningmeester wil zo weinig mogelijk met contant geld werken. Daarom is er besloten om 
een pinautomaat aan te schaffen. Het zal een draadloze automaat worden die geen gebruik maakt 
van Wifi. Er moet voor elke transactie een bepaald percentage betaald worden. Het blijft natuurlijk 
altijd mogelijk om met contant geld te betalen. 
Deze pinautomaat is ook zeer handig op de Hemelvaartsmarkt. Vorig jaar werd er door de kopers al 
regelmatig gevraagd of er gepind kon worden.  
 

Paastoernooi    

Het bestuur is weer van plan om op tweede Paasdag, 10 april, ’s middags weer een 
gezelligheidstoernooi te organiseren, waarbij familie, vrienden en bekenden van harte welkom zijn om 
een balletje te gooien. Zij hoeven beslist geen geoefende boulers zijn. Vorig jaar waren er veel 
deelnemers en mede door het goede weer was het een zeer geslaagd en gezellig toernooi. Nadere 
informatie hierover volgt. 
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