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                                          NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”:  JUNI 2021. 
___________________________________________________________________________ 
                                                       
                                                       CLUB ACTIVITEITEN JUNI 2021:                                        
           Alleen voor leden op dinsdag, donderdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
                                            Clubhuis zaterdag 5 juni weer open! 
___________________________________________________________________________ 
                                                      
                                                                  JUNI 2021: 
                Verjaardagen:                                                                Schoonmaaklijst: 
             2. Nel Westdorp                                                       (Clubhuis 5 juni weer open!) 
            4. Diana Kardijk                                           1-6 t/m 12-6 Saskia Wokke & Hans Leushuis       
            6. Hans Leushuis                                           
            9. Bea Jellema                                            29-6 t/m 10-7 Rob Dapper & Anton Schouten 
          16. Jaap Zuidewind 
          24. Fer Gieles 
 

 

Mijn laatste nieuwsbrief. 

Nou, dat was het dan! De laatste nieuwsbrief van mijn hand. Ik heb het altijd leuk 
gevonden de nieuwsbrief te maken. Soms was het wel eens moeilijk om het vol te krijgen, 
maar er kwam altijd wel weer iets op mijn pad. En soms had ik ruimte te kort en moest ik 
stukken naar een volgende nieuwsbrief verplaatsen.  
De laatste maanden viel het zeker niet mee, er gebeurde niet veel op onze banen en bij 
clubs elders was het niet veel beter.  
Gelukkig gaan we de goede kant op, bijna iedereen is ingeënt tegen covid 19 en langzaam 
gaan er weer wat deuren open. Zoals ons terras dat weer open mocht na 19 mei. Kan er 
weer een kopje koffie of thee worden gezet. Het wachten is op de opening van ons 
clubhuis, dat zal toch ook weer heel fijn zijn. Ik denk dat het niet meer zo lang zal duren. In 
het begin nog wel op anderhalve meter van elkaar. Maar het einde is hopelijk in zicht. 
Weer terug naar normaal. Ik kijk er naar uit! 

___________________________________________________________________________ 



 

 

Jaarvergadering, zaterdag 15 mei 2021. 

Vergadering in de buitenlucht en gelukkig werkte het weer een beetje mee. In de ochtend 
zag het er allemaal nog niet zo goed uit, miezelregen. Maar tegen de middag klaarde het 
gelukkig op, zelfs af en toe een zonnetje. Toch maar goed aangekleed, trui aan en maar 
gekozen voor de winterjas. En dat was geen overbodige luxe. 

Om 14.00 uur werd er gestart en met ruim 30 leden een prima opkomst. Er hadden 9 
leden een afmelding gestuurd.  

Voor de laatste keer opende Diana Kardijk de vergadering. Na 12 jaar heeft zij de hamer 
overgegeven aan onze nieuwe voorzitter. Zij bedankte alle leden en vrijwilligers voor hun 
jarenlange vertrouwen en steun.  

Ingekomen en uitgegane stukken hadden hoofdzakelijk betrekking op het virus. De 
sluitingen, dan weer even open, toen weer sluiten. Plus allerlei beperkingen.  
Het jaar 2020 is een jaar om snel te vergeten. 

Onze penningmeester had ook weinig positief nieuws. Bijna geen inkomsten, wel veel 
uitgaven. B.v. de rioolaansluiting en de metamorfose van ons clubhuis. Wat er heel mooi 
uitziet. Chapeau! 

Bespreking van onze clubagenda voor dit jaar is komen te vervallen. Er valt nog weinig te 
bespreken. Tot en met juli wordt het moeilijk om iets te organiseren. 

Daarna de stemming voor een nieuw bestuur. Op Diana Kardijk kon niet worden gestemd, 
zij had zich teruggetrokken van alle bestuursfuncties. Gegadigden waren Rob Dapper, 
Peter Dernison, Peter Vooijs, Peter van Sante en Lydia Blok. 

Rob Dapper is de nieuwe voorzitter per heden. Peter Dernison blijft penningmeester tot 1 
januari 2022. Peter Vooijs zal zijn functie voortzetten. 

Wie er secretaris wordt is op dit moment nog niet duidelijk. De laatste 2, Peter van Sante 
en Lydia Blok, waren op de ledenvergadering niet aanwezig.  

Om 15.00 uur heeft Diana Kardijk de voorzittershamer en bijbehoren overhandigd aan 
Rob Dapper en kon de vergadering worden afgesloten. 

Geen hapje en drankje, geen prijsuitreikingen. Beetje kale boel. 

Maar gelukkig hebben we het droog gehouden.  

Door een aantal leden is er nog even een balletje gegooid. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 


