Verslag van de jaarvergadering van Les Boulistes op maandag 5 februari 2018
Aanwezig: 27 leden
Met kennisgeving afwezig:
Dick Kroon, Leonie Postelmans, Co den Hartog, Lianne v.d. Giessen, Marsha Nuijten, Elise Nuijten, Jan
Remy, Miep den Herder, Lenie Vroeghe, Piet Sterrenberg, Bep van Maurik, Alie Meijer, Frits de
Waard, Tiny Aschman, Marja Ijgosse, Hennie v.d. Werken en Nel Jonker.
Richard opent de vergadering en zegt erg blij te zijn dat onze vereniging nieuwe bestuursleden heeft
gevonden. Vervolgens vraagt hij de leden om op te staan en 1 minuut stilte in acht te nemen voor de
deze middag overleden Janny van Keekem. Richard spreekt nog enkele waarderende woorden over
ons geliefd clublid.
Ingekomen stukken:
Van “Gorinchem Beweegt” een uitnodiging om onze club te promoten bij de Havendagen 2018.
Het nieuwe bestuur zal hier zeker aandacht aan besteden.
Yvonne van Vuuren vraagt (ook namens Co den Hartog) n.a.v. de notulen van de vorige
jaarvergadering hoe het zit met de toegezegde aanleg van 2 banen met grof grint.
Pierre Schefferlie zegt, dat de gemeente Gorinchem hier misschien wel wat geld voor over heeft,
maar dan moet de vereniging tegelijk met een subsidieverzoek de begroting aanleveren.
Het nieuwe bestuur zal dit, met behulp van Pierre, moeten aanpakken.
Grof grint is nodig, omdat leden die buiten de vereniging spelen, deze ondergrond heel vaak
tegenkomen. Pierre zegt, dat tot de aanleg besloten is en dat we het moeten proberen.
We moeten vernieuwen en ons aanbod vergroten.
Richard is van mening dat we 2 banen met grof grint moeten aanleggen, zonder balk ertussen.
Pierre zal de prijs opvragen voor 2 banen grint en neemt bij zijn navraag nieuw “bestaand grint” mee.
Het voornemen om een verbandtrommel zichtbaar op te hangen is nog niet gerealiseerd.
Johan de Wit gaat de verbandtrommel z.s.m. een mooi plekje geven.
Hierna volgt een discussie die zich laat omschrijven als “blikje of flesje”.
Het advies vanuit de vergadering is: drinken dat goed loopt uit een fles, de rest uit blik.
Uiteindelijk wordt besloten dat Gerard Saaman en Yvonne van Vuuren samen gaan rekenen en
daarna komen ze met een voorstel.
Over de begroting zijn geen opmerkingen. Namens de kascontrolecommissie meldt Ank dat de
boeken zijn gecontroleerd en dat alles er prima uitzag. Hulde aan Henk Steenbergen!!
Van Pierre Schefferlie is er een vraag over een mogelijke training: Vragen we Frans Veldhuijs weer
(zoals in 2017) of doen we het dit jaar anders. Het nieuwe bestuur gaat dit bekijken.
Peter van Amerongen geeft aan dat hij nieuwe leden wegwijs zal maken binnen onze vereniging.
Bij monde van Richard maakt de sporttechnische commissie bekend dat er van onze club 1 team mee
zal doen aan de ZAMI toernooi.
De redactiecommissie wordt opgeheven, het clubblad vervalt. Alle mededelingen, verslagen , nieuws
etc. zal door Richard op de site worden geplaatst. Alle sponsoren van het clubblad zijn benaderd en
12 of 13 daarvan gaan door met de sponsoring en krijgen nu een vermelding op de site.

Verslag van de jaarvergadering van Les Boulistes op maandag 5 februari 2018 (vervolg)
Nog net voor de pauze stelt Leo Weima zich beschikbaar als reserve lid van de kascontrolecommissie.
Naar een idee van Peter, Jobbi en Pierre wordt aan de leden een nieuw clubshirt getoond.
De uitstraling van Les Boulistes kan beter en een nieuw, fris ogend shirt kan daar zeker bij helpen.
Er wordt gekozen voor een shirt van het merk Erima, de hoofdkleur is rood. Qua opdruk zijn er
diverse mogelijkheden. Leden kunnen daar hun voorkeur voor uitspreken. Peter van Amerongen en
Jobbi Schefferlie gaan ervoor zorgen dat het nieuwe shirt voor de leden beschikbaar komt.
De samenstelling van de commissie Lief en leed blijft onveranderd: Thea vd Waal-Panse en Ank
Willemse-Lindeman.
Ook in 2018 zal de accomodatiecommissie worden aangevoerd door Johan de Wit.
De sporttechnische commissie blijft intact: Richard, Jaap de Vogel en Ank.
De beheerscommissie verliest Jaap de Vogel als lid. Marja IJgosse, Yvonne en Ank blijven aan.
De schoonmaakploeg valt onder de beheerscommissie.
De bestuursverkiezing:
Alleen voor een nieuwe voorzitter moet er schriftelijk gestemd worden. De enige kandidaat, Johan
Kraaijeveld, wordt met 26 stemmen voor en 1 stem tegen gekozen tot opvolger van Richard.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, wordt Theo Noot gekozen tot secretaris.
Ook voor de functie van penningmeester is er slechts één kandidaat. Gerard Saaman gaat deze taak
op zich nemen.
Richard draagt het voorzitterschap over aan Johan. Johan bedankt de leden en zegt dat we met
elkaar de taak hebben de vereniging draaiende te houden. Hij benadrukt, dat leden met een
probleem zich in eerste instantie tot de betreffende commissie moeten wenden.
Bij de rondvraag stelt Gerri Muilwijk dat ze de opstelling van de tafels en de stoelen deze avond niet
zo prettig vond. Johan de Wit zegt toe het een volgende keer anders te gaan doen.
Jan van Camp merkt op, dat Lenie Vroeghe niet voorkomt op de lijst van langdurig zieken. Hij vindt
dat jammer. Richard neemt deze opmerking ter harte en zegt dan de lijst op de site gepubliceerd
gaat worden.(met Lenie erbij)
Oud penningmeester Henk Steenbergen stelt voor de contributie voor volgend jaar met € 10,- te
verhogen. Een meerderheid stemt hier d.m.v. hand opsteken mee in.
Peter van Amerongen vindt dat het bedrag dat wij aan WOZ betalen erg hoog. Richard zegt dat ons
gebouw voor € 130.000 in de boeken staat. Volgens Peter kan de waarde dalen naar 80.000 euro.
Richard zegt, dat we ons eigen bezit niet te ver naar beneden moeten afwaarderen. Gerard Saaman
gaat bekijken of de WOZ naar beneden kan.
Voorzitter Johan sluit de vergadering, wenst ons nog een goede avond en morgen gezond weer op.
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