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NIEUWSBRIEF “BUT & BOULES”

___________________________________________________________________________
CLUB ACTIVITEITEN:
Alleen voor leden op dinsdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Aanvang dinsdag competitie: 1 maart 2022 14:00 uur
Aanvang zaterdag competitie: 5 maart 2022 14:00 uur
Eerste ledentoernooi: zaterdag 12 maart 13:30 uur
Dinsdag 12 april gaan we op bezoek bij Entre Nous
Op donderdagen ook voor gasten
DENK AAN UW QR-code
___________________________________________________________________________
De schoonmaaklijst hangt ook in de kantine
Datum
Schoonmaak
08-02 t/m 19-02-22
Truus Zoetelief en Fer Gieles
22-02 t/m 05-03-22
Tiny en Jaap Zuidewind
08-03 t/m 19-03-22
Erna en Peter van Sante
22-03 t/m 02-04-22
Peter Steffen en Kees de Weerd
05-04 t/m 16-04-22
Annie en Anton Smit

Jaarvergadering

We hebben een goede jaarvergadering gehouden in de Witte Burght met 37 leden. Tijdens
de vergadering is Erna van Sante gekozen in de functie van penningmeester ter vervanging
van Peter Dernison, die na 13/14 jaar deze functie neerlegde.

Benoeming ere-lid

Tijdens de jaarvergadering zijn Diana Kardijk (12 jaar voorzitter) en Peter Dernison beide
benoemd tot ere-lid van onze vereniging. Vanaf deze plaats nogmaals van harte
gefeliciteerd.

Prijsuitreiking

Tijdens dezelfde jaarvergadering zijn diverse prijzen uitgereikt.
De competitie begon pas in juli en was dus geen volledig jaar. Het bestuur heeft toen
besloten om de wisselprijs voor zowel de dinsdag als de zaterdag niet uit te reiken, maar te
volstaan met mooie aandenken, gemaakt door Rob Blok.
De gelukkige waren:
Dinsdags: 1e: Louis van der Vis; 2de: Peter Steffen; 3de: Alie Schouten
Zaterdags: 1e: Peter Steffen; 2de: Louis van de Vis; 3de: Fer Gieles

Allereerst was daar het G-team, dat we een mooi jaar heeft meegemaakt en zoals de
traditie wil, werden zij met een gouden medaille in het zonnetje gezet.
Het is alleen zeer onzeker of we doorkunnen gaan met het G-team. Wij zoeken een
vrijwilliger die de spelers tijdens het spelen kan begeleiden. Het kan op een van onze 3
speelmiddagen.

Competities

We gaan dit jaar weer proberen een reguliere competitie op te zetten met hopelijk niet al te
veel onderbrekingen.
Zoals bij aanvang reeds vermeld, de dinsdagcompetitie begint op dinsdag 1 maart om 14:00
uur en de zaterdag competitie op 5 maart om 14:00 uur.
Speciale wedstrijd is op zaterdag 12 maart namelijk een ledentoernooi met aanvang om
13:30 uur. De tijd is een compromis. Deze wedstrijd stelt ook mee voor de SUPER BOWL, die
aan het einde van het jaar wordt uitgereikt.
Op dinsdag 12 april gaan we naar Entre Nous met de boot van 09:00 uur voor het spelen
van 4 partijen. We zullen een inschrijfformulier neer leggen.
Afgesproken is dat ook onze eigen baan opengaat op de normale tijd o.l.v. Fer Gieles. Geen
competitie, dus vrijspelen.

Medewerkers gezocht.

Tijdens de jaarvergadering is er oproep gedaan aan de leden zich aan te melden voor het
doen van kleine werkzaamheden aan bijvoorbeeld het gebouw. Er wordt gedacht aan ramen
lappen, schilderen, de buiten stoelen een keer goed afsoppen enz.
In het clubhuis hangt een lijst bij de bar. Noteer uw naam en de activiteit de u wilt
uitvoeren.

Contributie

De betaling van de contributie verloopt voorspoedig. Indien u nog niet betaald heeft graag
zo spoedig mogelijk uw 55 euro overmaken.

