
 

                                 
                            “Sportpark  Molenkoog”,  Slingerweg 40a, 1791 AW Den Burg. 
                                      Website: https://www.jeudeboulesclubdenburg.nl 
                                                         IBAN: NL28 RABO 0362538603                 

                                          NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  MEI 2021. 
___________________________________________________________________________ 
                                                       

                                                       CLUB ACTIVITEITEN MEI 2021:                                        
           Alleen voor leden op dinsdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
___________________________________________________________________________ 
                                                      

                                                                  MEI 2021: 
                Verjaardagen:                                                                Schoonmaaklijst: 

              1. Alie Schouten 

             3. Ilse Dros                                                                    Clubhuis nog gesloten. 

             9. Thea Witte 

           16. Harry Ran 

           17. Harry Hendriks 

           18. Ria de Wit 

           19. Saskia Wokke 

           26. Hans Galjaard 

___________________________________________________________________________ 

Hoewel er afgelopen week flink wat versoepelingen zijn afgekondigd door het kabinet, die 
per 28 april ingaan, bleven er nog een aantal vragen bestaan voor sportverenigingen. 
Zoals aangekondigd, werd hier achteraan gegaan. 

• Inmiddels is gebleken dat sportverenigingen hun terrassen helaas nog niet 
mogen openstellen.  
Dat heeft te maken met het feit dat de personen op het terras, op dat moment worden 
gezien als publiek. En publiek toestaan is in dit stadium van versoepelingen nog niet aan 
de orde. Het is namelijk nog steeds de bedoeling dat na de sportbeoefening het complex 
direct wordt verlaten. 
Verenigingen zullen dus nog iets meer geduld moeten hebben en nog even wachten met 
het openen van de terrassen. 
 

Jaarvergadering zo snel mogelijk op onze banen. 

Lees de bijlagen en agenda. z.o.z.  Bewaar deze nieuwsbrief en bijlagen goed! 

 

https://njbb.nl/bericht-naar-aanleiding-van-de-persconferentie-van-20-april/


 

Beste Leden, 

Zoals u waarschijnlijk wel vernomen hebt, bevindt de vereniging zich in ruw water. 
Het bestuur, op Peter Dernison na, is opgestapt. 
De vereniging moet vooruit en wel met een nieuwgekozen bestuur. 
Momenteel wordt door het demissionaire bestuur de vereniging draaiend gehouden. 
Vandaag ontvangt u een soort uitnodiging voor een jaarvergadering en de bijbehorende 
stukken, zoals het jaarverslag over 2020, de notulen van de laatste jaarvergadering en de 
agenda voor de jaarvergadering. 
Normaal gesproken ontvangt u ook een jaaroverzicht van de plannen die de vereniging 
heeft, zoals uitwisselingen, Texel Open, competitie etc. Echter door de Corona pandemie 
lijkt het ons beter de activiteiten per maand te beoordelen. 
De bedoeling is een jaarvergadering te houden in de openlucht op onze jeu de boules 
banen. 
Er worden stoelen op voldoende afstand neergezet, zodat we veilig kunnen vergaderen. 
Wij bekijken de weersverwachtingen en met een bepaalde gok kiezen we twee dagen uit 
waarop het zou kunnen, liefst in mei 2021. 
Een andere mogelijkheid is om te vergaderen bij Stayokay, maar dat is afhankelijk van de 
mogelijkheden. 
 
Uitgestelde jaarvergadering: Datum nog nader te bepalen. 
 

AGENDA: 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Mededelingen & Ingekomen en uitgegane stukken.  

3. Verslag ledenvergadering 25 januari 2020. 

4. Jaarverslag 2020 van de voorzitter/2de secretaris. 

5. Jaarrekening 2020 door de penningmeester. 

6. Verslag kascontrolecommissie: Guusje Witte/ Saskia Wokke.  

             Guusje Witte is aftredend. 

7. Begroting 2021 door de penningmeester. (Wordt uitgereikt tijdens de vergadering) 

8.         Bestuursverkiezing: Stemming door de leden. 

• Peter Dernison: penningmeester. Aftredend in januari 2022. 

• De voorzitter wordt volgens de statuten op functie gekozen. U wordt in de 

             gelegenheid gesteld uw voorkeur op het stembriefje te zetten. De persoon met de 

             meeste stemmen zal gevraagd worden of hij of zij de functie aanvaardt. 

• De overige leden van het bestuur worden hierna gekozen, maar in de  

             eerstvolgende bestuursvergadering worden de posten verdeeld. 

9. Bespreking Clubagenda 2021.   

10. Rondvraag:  

 


