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NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”: JANUARI 2020.

___________________________________________________________________________
CLUB ACTIVITEITEN JANUARI 2020:

Za. 4 januari: Nieuwjaarsboule + -borrel.
Za. 25 januari: Ledenvergadering. Aanvang 13.00 uur.
___________________________________________________________________________
TOERNOOIEN JANUARI 2020 AAN DE OVERKANT:
Do. : 2de en 4de donderdag van de maand Wintertoernooi, Celeritas, Alkmaar.
Wo. 15 jan : Midweektoernooi, Les Mille Iles, Zuid Scharwoude.

___________________________________________________________________________
JANUARI 2020:

Verjaardagen:
5. Peter Dernison
13. Marth Schraag
23. Vera Vooijs

Schoonmaaklijst:
24-12 t/m 4-1 Anton Schouten Rob Dapper
7-1 t/m 18-1 Gerrie Mosk Nellie v.d. Wilde
21-1 t/m 1-2 Lydia Blok Ria de Wit

___________________________________________________________________________

Jaarlijkse ledenvergadering, zaterdag 25 januari 2020.
Als het nieuwe jaar begonnen, is het weer tijd om bij te praten. We hopen natuurlijk weer op een
goede opkomst. Hoewel niet iedereen een dergelijk middag gezellig vind. Maar je blijft wel op de
hoogte van de stand van zaken bij je club.
Hoe gaat het financieel. Blijft de contributie hetzelfde en de consumptieprijzen?
Wat gaat er allemaal veranderen. Blijft de bezetting van het bestuur hetzelfde of gaan er veranderingen
plaatsvinden. Moeten er b.v. andere “huisregels” komen. Die dateren uit 1993.
Hoe ziet de nieuwe agenda 2020 eruit. En ook belangrijk, wat vind jij?
Na de vergadering is er de uitreiking van de dinsdag- en zaterdag competitie 2019.
Ook ons G-Team wordt weer gehuldigd, zoals elk jaar.
Dus wij hopen dat jullie massaal aanwezig zullen zijn op zaterdag 25 januari. Heel belangrijk!
We starten om 13.00 uur met koffie en hopen om 13.30 uur de vergadering te starten. Lees de
bijgevoegde stukken bij deze nieuwsbrief. Ook heel belangrijk!
Vergeet niet de presentielijst bij binnenkomst in te vullen!!!

__________________________________________________________________________

We knalden effe het jaar uit op 28 december! En uitreiking “Super-Boule 2019”!
Tijdens ons koude “We knalle effe het jaar uit!” toernooi op 28 december werd na 3 partijen Rob Blok
1ste. Rob Dapper werd 2de en 3de Alie Schouten.
Maar, misschien het belangrijkste, vandaag werd ook de “Super-Boule 2019” uitgereikt. De beste
Ledentoernooi- spelers werden in het zonnetje gezet.
Dit afgelopen jaar werden er 8 Ledentoernooien gespeeld. Het hele seizoen was het de kunst om zo
hoog mogelijk te eindigen tijdens die ledentoernooien en de meeste punten bij elkaar te sprokkelen.
Om een uur of 4 was het dan eindelijk zo ver. Verzamelen in ons gezellig warme clubhuis voor de
prijsuitreiking.
Super- bouler 2019 werd Louis van der Vis met 104 punten uit 12 gewonnen partijen. Hij mag de mooie
trofee een jaar in zijn huis zetten als Super-Bouler 2019.
Op de tweede plaats eindigde een trotse Diana Kardijk met evenveel gewonnen partijen en 89 punten.
Op een mooie derde plaats eindigde een blije Rob Dapper met 11 gewonnen partijen en 95 punten.
Wij maakten er een gezellig toernooi- middagje van. Oliebollen en glühwein maakten er een echt
oudejaars-feest van.
Mooie middag en reuze gezellig! Maar dat is ons wel toevertrouwd.
Op zaterdag 4 januari luiden we officieel het nieuwe jaar in met een “Nieuwjaartoernooi” en klinken we
op het nieuwe jaar!

_________________________________________________________________
Overuren aan het einde van het jaar.
Al ruim voor de feestdagen en tussen de Kerst en Oud&Nieuw worden er door het bestuur heel wat
uurtjes achter de computer doorgebracht aan het einde van het jaar. De boeken van het afgelopen jaar
op orde brengen. Peter Dernison moet zorgen dat de financiën kloppen. Met af en toe een tussenoverleg: “Hoe was het ook alweer.” Rob Dapper met de uitslagen van de Super-Boule en de competities
van het afgelopen jaar. En Diana probeert ook een einde te breien aan het voorbije jaar. Bestanden
bijwerken enz. De jaarvergadering op papier zetten en alles uitprinten. De nieuwsbrief januari 2020 vol
schrijven en dan komt het ergste: alles, nieuwsbrief plus bijlagen, aan elkaar nieten.
De stapeltjes bijlagen naast elkaar en aan het begin de nieuwsbrief. En aan het eind een nietje erin. Dat
ongeveer 50 keer.
Mijn hele eettafel ligt vol met papier. Ik begin aan de linkerkant van mijn tafel en steeds een stapje
naar rechts: nieuwsbrief, bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3 enz. En nietje erin. Je krijgt er en beetje het “heen
en weer” van.
Als alles aan elkaar is geniet heb ik een voldaan gevoel. Ook weer gebeurd.
Ook Peter moet het financiele plaatje eerst checken, controle van de kascommissie, dan uitprinten en
dat wordt dan uitgedeeld tijdens de vergadering. Hetzelfde geld voor Rob, de uitslagen uitrekenen,
uitprinten en uitdelen tijdens de vergadering.
En tussendoor vieren we Kerst en Oud&Nieuw. Weer een jaar voorbij. Op naar het nieuwe jaar.
Beginnen we weer van voor af aan. De tijd vliegt.

