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

___________________________________________________________________________
CLUB ACTIVITEITEN:
Alleen voor leden competitie op dinsdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Zevende ledentoernooi: zaterdag 27 september 13:00 uur
In september staan er 2 uitwisselingen op de agenda.
Op donderdagen ook voor gasten
___________________________________________________________________________
De schoonmaaklijst hangt ook in de kantine
Datum
06-09 t/m 17-09-22
20-09 t/m 01-10-22
04-10 t/m 15-10-22

Schoonmaak
Rob Dapper en Anton Schouten
Annie en Anton Smit
Guusje en Frans Witte

Triest nieuws
Ik werd ’s avonds gebeld door Peter van Sante met
het trieste nieuws dat Peter Dernison, jarenlang
onze penningmeester, was overleden. Een schok
ging door mij heen. Hoe gaan we hier als vereniging
mee om? We hebben namens de leden een
advertentie geplaatst in de Texelse Courant en zijn
bij de uitvaart aanwezig geweest. We hadden meer
kunnen doen, maar als bestuur hebben we deze
beslissing genomen. Of dit voortaan het protocol
zal zijn is nog niet besproken, maar van elke trieste
gebeurtenis leer je.

Bezoek seniorenvereniging
Donderdag 25 augustus hoopten wij in samenwerking met de Seniorenvereniging flink wat mensen
enthousiast te maken voor Petanque. Er waren 16 personen aanwezig. Het was een gezellige dag en hopen
wij dat we weer wat reclame hebben gemaakt voor onze vereniging.

Diverse uitwisselingen
De uitwisseling met Celeritas is gepland op donderdag 8 september gaat niet door. Van beide zijden zijn er
niet voldoende spelers om een leuk toernooitje op te zetten.
Op dinsdag 13 september ontvangen wij Entre Nous hier thuis. Er ligt een inschrijflijst in de kantine.
Er staat ook nog een bezoek van ons aan Boel Skik in de lijst. Zij willen graag op een woensdag tegen ons
spelen en wel op woensdag 28 september.

RABO Support
Ook dit jaar heeft de vereniging zich opgegeven bij de RABO-bank om mee te doen aan de RABO Support
actie.
In het verleden ging je met 4 personen een rondje fietsen over Texel en als je alle stempels had werd er een
bepaalde hoeveelheid vast geld naar de vereniging overgemaakt.
Tegenwoordig moet je als vereniging stemmen verzamelingen onder de rekeninghouders/ leden van de
RABO-bank. Hoe meer stemmen, des te meer geld de vereniging ontvangt.

Het stemmen dient te geschieden tussen 5 en 27 september.
Aan leden van onze vereniging het verzoek lobby bij familieleden, vrienden en kennissen of zij in ieder geval
1 stem willen geven aan de JEU DE BOULES CLUB DEN BURG.

Vistoernooi/ledentoernooi
Zaterdag 24 september hebben wij het zevende ledentoernooi, tevens VISTOERNOOI
Eerst gaan we spelen daarna is er vis.
U dient zich wel op te geven, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Competities

De dinsdag- en zaterdagcompetitie duren 9 maanden.
Elke 3 maanden ontvangen jullie de laatste stand.
De standen die jullie nu krijgen zijn van 1 maart tot en met 31 augustus 2022.
De einduitslag krijgen jullie pas te horen bij de jaarvergadering ergens in januari/ februari 2023.

30-jarig bestaan.

Op 2 februari 2023 bestaat onze vereniging 30 jaar.
We willen daar natuurlijk aandacht aan geven, alleen niet zo uitgebreid als toen we 25 jaar bestonden,
omdat 30 jaar niet echt een kroonjaar is.
Bij het maken van plannen hebben wel de leden nodig.
Indien u leuke ideeën hebt:




Schrijf ze op, geef ze aan een bestuurslid
Bespreek het met een bestuurslid

Op tijd spelen
Het bestuur heeft besloten vanaf 1 september 2022 de eerste te spelen partij op dinsdag en zaterdag op tijd
te spelen. We proberen te spelen over alle banen die wij hebben en dat betekent dat bij meer grind de
partijen langer duren. Wij proberen met het op tijd spelen te zorgen dat de tweede partij echt even nar drie
uur begint. Bij de laatste partij is de tijdsdruk minder groot. Aan het eind van het seizoen zal deze beslissing
worden geëvalueerd.

