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* * * * * * * * * * 
 
ALS VANOUDS 
 
Eerste belangrijke gebeurtenis 
Eindelijk konden wij  weer helemaal uit onze bol gaan. Er kon een Koningsdag gevierd  
worden zonder beperkingen. Hoewel het aantal inschrijvingen, ten opzichte van de 
Koningsdag met Coronabeperkingen, wat tegenviel was iedereen toch weer blij dat het door 
kon gaan. Vorig jaar met beperkingen 72 deelnemers, nu zonder beperkingen 51 
deelnemers. Er waren nu in alle dorpen en steden feest en daar zijn de deelnemers van 
vorig jaar natuurlijk naar toegegaan.  
Toch waren wij als bestuur ook blij dat er weer iets gedaan kon worden op onze club. 
Inmiddels waren er aanpassingen gedaan aan het computersysteem en kon met een gerust 
hart het nieuwe programma gebruikt worden en dat lukte zonder problemen. 
 



* * * * * * * * * * 
 
KONINGSDAGTOERNOOI 2022 
 
Eindelijk weer een toernooi zonder coronaregels met 51 inschrijvingen. Vorig jaar was het 
iets anders er was een toernooi met coronaregels en met wel 72 inschrijvingen. Misschien 
volgend jaar meer aanmeldingen!!!!? 
Er werd deze keer alleen maar ingeschreven en er werd geen sticker meer uitgereikt. Voor 
sommige heel raar, ”hoe weet ik nu welk nummer ik heb?” was een van de vele vragen.  
Ik ga proberen dit uit te leggen. Sinds kort heeft de vereniging een nieuw 
computerspelsysteem in gebruik. Voor de wedstrijdleiders een fantastisch iets. Iedereen 
meldt zich en wordt dan in de computer ingevoerd. De computer is zeer handig en geeft je 
nadat alle inschrijvingen gedaan zijn een inschrijving op naam en maakt dan ook een 
wedstrijdschema. Super fijn, geen pen en papier meer en als alle scores ingevuld zijn heel 
snel een uitslag. Geen lange wachttijden. 
 
Het toernooi verliep fantastisch, iedereen werd na de inschrijving verwelkomd met een kopje 
koffie/ thee of chocolademelk en een overheerlijke oranjetompouce. Kleine chaos bij het 
scherm van de beamer om te kijken wie met wie en tegen wie men moest spelen.  
Hier had ik niet in voorzien maar iedereen ging 
al snel goedgemutst aan de wedstrijd 
beginnen. Voor de 2e en 3e ronde werd het  
wedstrijdschema geprint en op de ramen 
geplakt. Nu waren er 3 plekken om te kijken 
met en tegen wie je moest spelen. 
Nadat de laatste wedstrijd was gespeeld en de 
uitslag bij de wedstrijdleiding was 
aangekomen werden wij getrakteerd op een 
glaasje oranjebitter of jus d’orange. Uiteraard 
kon het Wilhelmus niet ontbreken en dat werd 
uit volle borst meegezongen.   
       Natuurlijk ontbrak de oranje-bitter niet. 
 
Het bestuur heeft ook dit jaar weer een keuze gemaakt uit de opvallendste oranje uitdossing, 
dit werden Jan Bos en Nico Hooijmans. Zij mochten als eerste een prijsje uitzoeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De prijswinnaars 2022, links Jan Bos als “belofte” voor de toekomst omdat hij vandaag de volledige 3 partijen 
heeft meegespeeld en rechts Nico Hooijmans omdat…. zonder woorden. 



 
De prijsjes worden al vele jaren door Carla Sinius ingekocht. Hulde aan Carla. 
De uitslag lag klaar. Terwijl de oranje-bitter werd rondgedeeld had de wedstrijdleiding de 
rangschikking al uit de computer gekregen.   
 
We begonnen met de aanmoedigingsprijs; deze was voor Cobie van Weers. 
De eerste 5 mensen met 3 gewonnen wedstrijden waren: Koos Toet, Lida Goosen, Raymond 
Marcus, John Wortel en Nellie Schuit. 
De eerste 4 mensen met 2 gewonnen wedstrijden waren: Herman Turk, Koos Steijn, Elly 
Roozenburg en Corry Hooijmans. 
De eerste 3 mensen met 1 gewonnen wedstrijd waren: Trudi Boersma, Joke van Marwijk en 
Theo Meester. 
Er waren ook nog 3 prijsjes voor mensen met 0 gewonnen wedstrijden: Marga Opdam, Willy 
Bouwmeester en Mart Roozenburg. 
Dody nam het woord en bedankte een ieder voor zijn of haar inzet.  
 
Vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken voor de emotionele maar fijne dag. (kon het op de 
dag zelf niet zeggen). 
Ria Proost 
Vanaf deze plek een hulde aan Ria voor haar inzet zo kort na het overlijden van Theo. Top 
Ria 
 

* * * * * * * * * * 
OPENING SPECIALE BAAN 
 
Tweede belangrijke gebeurtenis 
De tweede belangrijke gebeurtenis was de opening van de speciaal ingericht baan voor 
mensen met een mobiele beperking. Wat is er dan zo speciaal aan die baan?  
Er is een op- afrit gemaakt voor scootmobiels, er zijn meer bankjes op de baan geplaatst, er 
zijn parasols geplaatst omdat het daar in de zomer behoorlijk warm kan zijn. Er is een 
rolstoel beschikbaar. Niet alleen buiten maar ook binnen zijn aanpassingen gedaan. In de 
invalide toilet is een alarmlijn aangelegd en er is een AED aangeschaft. Dit is allemaal tot 
stand gekomen door de 
subsidie die de 
gemeente daarvoor 
beschikbaar heeft 
gesteld. 
Er zijn 4000 folders 
verspreid. Ondersteunt 
door enkele leden heeft 
het bestuur ervoor 
gezorgd dat de folders 
op de juiste plaats 
terecht zijn gekomen. 
Nu de baan is geopend 
zullen er weer nieuwe 
folders gemaakt 
worden. Mede door 
inzet van Jan Verboom waren er bij de opening “oud leden” aanwezig. Er hebben zich 
vrijwilligers gemeld om bij toerbeurt aanwezig te zijn voor begeleiding en het beantwoorden 
van vragen. Het schema hiervoor wordt zo snel mogelijk gemaakt. Wij kunnen nog steeds 
vrijwilligers gebruiken!! 
Om alles tot stand te brengen is heel veel ondersteuning geweest van Sport en Welzijn, 
maar vooral door overleggen en uitvoering geven aan de activiteiten door Jacques van der 
Meer, Dody Henze en van buiten Annette Werger. Annette Werger is als begeleidster van 
Hélène Budé op het idee gekomen om een speciale baan in te richten.  
De baan is op 3 mei officieel geopend door de wethouder van Sport, Astrid van Eekelen. 
Op de site kunnen jullie een film, gemaakt door John Wortel, en foto’s bekijken.  



Ook in de plaatselijk media is aandacht besteed aan de baan.  
Wij hopen dat er veel gebruik van wordt gemaakt.  
Dody Henze 
 

 
        Wethouder van Sport, Astrid van Eekelen, werpt samen met Jan Bos de eerste boules op het baantje 
 

* * * * * * * * * * 
BAL IN DE ZAK 5 APRIL 
 
Eindelijk na twee jaar weer een oude vertrouwde Bal in de Zak. Voor de allereerste keer 
werd het nieuwe computersysteem gebruikt, maar dat ging mis. In de eerste ronde die keurig 
gepresenteerd werd op het scherm zat een fout. Dat gaf achteraf veel rekenwerk en dat was 
nou net niet de bedoeling met dit systeem. Gelukkig lag de fout niet aan de mensen die het 
allemaal hadden ingevoerd. Later bleek dat onze verenigingscomputer dusdanig verouderd 
was dat er geen nieuwe updates van het programma meer werden geladen. Dat is door 
René van Donk al opgelost. Er staat een nieuwe computer die op koningsdag is gebruikt en 
daar is het vlekkeloos verlopen. Wij zullen het zien op 10 mei. 
Naar later bleek waren de uitslagen die handmatig nagerekend moesten worden niet 
helemaal juist. De prijswinnaars die er geen recht op hadden hoefden de prijs niet terug te 
geven en de prijswinnaars die er wel recht op hadden, hebben de prijs alsnog gekregen. 
Dody Henze 
 

* * * * * * * * * * 
BAL IN DE ZAK 10 MEI 
 
Niet op de eerste dinsdag maar op de tweede dinsdag in mei werd de tweede bal in de zak 
van 2022 gehouden. Hadden wij er weer zin in??? Nou en of. In totaal deden er 70 leden 
mee, een ongekend record. Daarnaast speelden er ook nog eens 16 leden “vrij” waardoor er 
86 leden op deze beetje frisse dinsdag aanwezig waren. 
Er was een klein misverstand over de aanvangstijd. Op de site stond inschrijven tot 13:15. In 
de kantine hing een aankondiging, gebaseerd op tijden van voor de corona. 
Degenen die op de “kantinetijd” aanwezig waren hebben daardoor wat langer moeten 
wachten voordat er gestart werd. De nieuwe inschrijftijd wordt tussen 12:30 en 13:00. (wordt 
aangepast op de site). Op die manier heeft de wedstrijdleider iets meer tijd voor het 
samenstellen van de teams en is er meer tijd om te spelen. 
Er werd weer gebruik gemaakt van het nieuwe systeem en zoals het spreekwoord al zegt 
“alle begin is moeilijk”, en dan ook nog eens 70 deelnemers. 



Het scherm bleek te klein om alle teams te tonen. Dat werd opgelost om het handmatig mee 
te delen. Ook dit probleem was later van de baan door van te voren uitgeprinte schema’s op 
te hangen. Johan Cruyff zei het al “ieder voordeel heb ze nadeel”. Met het ophangen van de 
schema’s gingen deelnemers al van start voordat aangekondigd werd dat ze weer mochten 
beginnen. Het mocht allemaal de pret niet drukken en werd er niet ingegrepen door de 
wedstrijdleiding. Het gaat immers toch allemaal om het plezier!! En dat was er. 
Het deed het bestuur plezier dat er ook veel nieuwe leden meededen aan deze 
“inburgeringscursus”.  
Jacques van der Meer en Els van Andel hielden zich als wedstrijdleider goed staande met 
deze giga deelname.  
Els moest zelfs twee keer invallen omdat twee deelnemers gewoon stopten en het systeem 
daardoor een beetje in de war kwam en er weer handmatig nagerekend moest worden. Joke 
van Marwijk viel in voor de tweede uitvaller. 
VOOR DE VOLGENDE KEER: Als je geen drie wedstrijden kan spelen kan je niet meedoen 
met bal in de zak. Meedoen betekent drie partijen spelen. (uitzonderingen daargelaten). 
Het aantal te verdelen prijzen wordt in de toekomst gerelateerd aan het aantal deelnemers.  
Hoe meer deelnemers hoe meer prijzen. 
40 deelnemers betekent 4 prijzen 45 deelnemers 5, net als bij 50 deelnemers enz. De 70 
deelnemers van vandaag leverden dus 7 prijzen op. 
Deze werden als volgt verdeeld: 
3 gewonnen wedstrijden Herman Turk, Jacques Poot, Theo Meester (de laatste twee hadden 
een gelijk saldo, maar Jacques Poot won de eerste partij met 13-0 en Theo met 13-1, door 
dat ene tegenpuntje eindigden hij dus als derde. 
Nico Hooijmans, Gretha Bos, Cors van Vliet, Rob Bijkerk, Corry Hooijmans en Annelies 
Schouten hadden er allemaal 3 gewonnen. Geen prijs maar wel punten voor de ladder. 
John Wortel en Cor van der Ham hadden een prijs met 2 gewonnen wedstrijden. 
Anita van Duijn met 1 gewonnen wedstrijd. Lida Goosen 0 gewonnen maar met de minste 
minpunten en Liesbeth Keijzer kreeg aan aanmoedigingsprijs omdat zij de laatste wedstrijd 
van de winnaar had verloren. 
 

* * * * * * * * * * 
LADDERSTAND 
 
En natuurlijk hoort bij de start van de bal in de zak weer een ladderstand: 
 

Ladderstand Bal-in-de-Zak 2022 
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1 Jaap Frijling       10                 10 

  Herman Turk         10               10 

3 Bert Blok       9                 9 

  Jacques Poot         9               9 

5 Ruud Ditmar       8                 8 

  Theo Meester         8               8 

7 Herman Brusse       7                 7 

  Nico Hooijmans         7               7 

9 Janny Verhaar       6                 6 

  Gretha Bos         6               6 



11 Jef Cox       5                 5 

  Cors van Vliet         5               5 

13 Rob van der Knaap       4                 4 

  Rob Bijkerk         4               4 

15 Mart Roozenburg       3                 3 

  Corry Hooijmans         3               3 

17 Ton van Veen       2                 2 

  Annelies Schouten         2               2 

19 René Roozendaal       1                 1 

  John Wortel         1               1 

 
* * * * * * * * * * 

BOULE-LESSEN 
 
Op 1, 8 en 15 mei zijn er weer boule-lessen georganiseerd. 
In het Krantje is twee keer een advertentie geplaatst. 
In eerste instantie dachten wij een foutje gemaakt te hebben door op 8 mei een les te 
organiseren omdat het dan moederdag was, een reden om niet mee te doen! 
Gelukkig was dat niet zo, er kwamen 42 aanmeldingen. Zoals altijd lieten ook hier 4 
opgegeven deelnemers het zonder afmelding afweten. Jammer want nu zijn mensen 
afgewezen die er achteraf wel bij hadden gekund. In het najaar hopen wij weer lessen te 
gaan geven dus een tweede kans voor afgewezenen. 
Twee dagen achter elkaar stralend weer, banen en terras in volle zon en dat maakt het voor 
de deelnemers wel heel aantrekkelijk. 
Natuurlijk hopen wij dat er weer nieuwe leden bijkomen. Wij zullen het zien op 15 mei.  
De eventueel nieuwe leden gaan dan in juli weer lessen volgen om zich volleerd te storten 
op het boulen. 
 

* * * * * * * * * * 
IEDEREEN HEEFT MOETEN LEREN LOPEN 
 
Waar slaat dat nu op? Net als voor de coronatijd, maar nog veel meer na de coronatijd heeft 
een groep leden kei en kei hard gewerkt om het verloren aantal leden weer aan te vullen. 
Er is een speciale opleiding gevolgd en samen met onze enige gediplomeerde trainer heeft 
deze groep 8 Boullessen gegeven en 17 speciale lessen gegeven aan deelnemers die lid 
zijn geworden. Dat betekent dat deze nieuwe leden volledig op de hoogte zijn van regels en 
het boulen goed tot heel goed in de vingers hebben. 
Heel  jammer is dat nieuwe mensen niet zo makkelijk kunnen aansluiten. Opmerkingen als 
“ga daar maar lekker oefenen” of “jullie zijn beginners hè, dan moeten jullie eerste de regels 
leren” komen bij het bestuur terecht en dat is zeer teleurstellend terwijl er zoveel tijd in is 
gestoken om deze leden goed te leren boulen en de regels te leren. 
Heus de laatste leden weten heel goed hoe het moet en doen zeker niet onder voor 
personen die al langer lid zijn. 
Denk wel, wat in de titel staat: “iedereen heeft moeten leren lopen” en dat is niet van 
toepassing op de nieuwe leden, die kunnen het al! 
  

* * * * * * * * * * 
OPBRENGSTEN LOTERIJEN EN SPECIAL FOOIEN  
 
Volkomen terecht wordt er terloops wel eens gevraagd naar de opbrengsten van de loterijen 
en speciale fooien. 
Wat is er binnengekomen en wat is ermee gedaan. 
De opbrengst van de loterijen vanaf 2012 tot midden 2019 is toegevoegd aan groot 
onderhoud, zoals bij de aankondiging van onder andere de verlotingen werd aangekondigd. 



Vanaf 2012 zijn verlotingen gehouden op 2 vrijwilligersavonden, 2 sinterklaastoernooien, bij 
het 35-jarig jubileum (met een opbrengst van € 1.004,-), een speciale donatie. 
Half 2019 is de opbrengst gebruikt voor het opknappen van de bar. De kosten hiervan 
bedroegen € 6.712,-. De opbrengst van bovengenoemde verlotingen was € 3.124,85. Dit is 
volledig besteed aan de renovatie van de bar. 
 
Halverwege 2019 zijn wij de opbrengst van de verlotingen gaan sparen voor een renovatie 
van de keuken en de kantine. De kastjes van de keukens moeten nodig vervangen worden. 
De laatjes vallen nagenoeg uit elkaar en deurtjes hangen scheef in de kastjes. 
Daarnaast heeft de kantine een opknapbeurt nodig. Het geheel is wat somber van kleur. Een 
vrolijke noot zou daar verandering in kunnen brengen. Daar wordt al over gesproken met 
deskundigen, die al hebben aangekondigd dat dit een behoorlijke investering en klus zal zijn. 
Onze voorkeur gaat eerst uit naar nieuwe keukenmeubels, en in die tussentijd wordt 
nagedacht over het project kantine. 
Vanaf half 2019 zijn de opbrengsten van de verlotingen bij het Sinterklaastoernooi en de 
BBQ 2021 € 644,-. Een speciale donatie bij het Kipkogel en Koningsdag leverde  
€ 126,95 op.  
Er zit dus alweer € 770,95 in de pot voor onze plannen. 
Alsnog hartelijk dank voor jullie bijdragen. 
 

* * * * * * * * * * 
VERVOLG 40-jarig JUBILEUM OP 23 of 30 juli 
 
Jullie was beloofd dat ons 40-jarig jubileum officieel gevierd zou worden als het mooie weer 
eraan zou komen. Nu verwachten wij dat in juli de weergoden wel eens zouden meewerken. 
Het bestuur heeft besloten om die viering te houden op 23 juli a.s. met een geweldige BBQ 
en een muziekje. Hoe dat muziekje eruit moet gaan zien moet nog ingevuld worden. Zeker is 
dat er ook nog tijd is om “hoe kan het ook anders” te boulen. 
Mocht het weer niet meezitten gaan wij uitwijken naar een week later. Hou dus beide data 
vrij. 
Als er liefhebbers zijn om een woordje te spreken of met een act op te treden laat dat dan 
weten aan het bestuur. Zover wij weten kan Jan Verboom heel goed uit de weg met zijn 
accordeon! (als hij komt). 
Meer informatie komt met een aparte mail zeer spoedig naar jullie toe. 
 

* * * * * * * * * * 
ZIEKEN CONTACTEN 
 
Zoals jullie weten heeft Nicolette ten Bosch de zieken contacten overgenomen van Janine 
Marseille. Zij geeft hieronder haar eerste verslag. 
 
Hoogste tijd voor een update van de zieken contacten. 
Nel Toneman is na een pittige knieoperatie en zes weken revalideren in Prinsenhof weer in 
haar eigen huis. Zolang ze nog geen auto mag rijden is ze helaas nog niet in de gelegenheid 
om op de club te komen kijken. 
Trees van Paassen heeft bij een val met haar fiets haar schouder gebroken. Na een paar 
dagen in een zorghotel  en een operatie waarbij wat ijzerwerk in haar schouder is geplaatst, 
is ook zij weer in haar eigen omgeving. 
Met Jan Bos gaat het naar omstandigheden best goed, hij verheugt zich al op het speciale 
baantje dat op 3 mei wordt geopend. Hier kunnen ouderen met een mobiele beperking een 
balletje  gooien, maar ook contact hebben met anderen. Hij gaat daar zeker gebruik van 
maken. (Inmiddels heeft Jan alweer meegedaan met twee toernooien) 
In verband met een forse griep, moet de behandeling van Willy Zaaijer even worden 
stopgezet. Ze zal eerst moeten aansterken en is daar ook vol goede moed mee bezig. De 
behandelingen tot nu toe zijn zeker niet slecht uitgepakt. 
Leen Roos krijgt  heel veel fijne steun van leden van Grand Cru. Briefjes, kaarten, 
telefoontjes, bezoekjes, hier geniet hij echt van. 



Ik zal beslist mensen zijn vergeten, geef het door als jullie horen of weten dat leden iets 
mankeren en graag iets willen horen van de vereniging. 
 
Bel één van ons team of spreek ze aan op de club. 
Ton Reedijk:   0702129712 
Corrie Meinema: 0703275044 
Nicolette ten Bosch: 0614649900 
 
Inmiddels is onze zieken contacten contactpersoon zelf geveld door een val. Nicolette kan 
haar rechterarm nauwelijks gebruiken en is daarmee behoorlijk beperkt in haar doen en 
laten. 
Zij kan geen autorijden of fietsen waardoor naar de club komen alleen lopend kan of door 
halen en brengen. Wij hopen op een spoedig herstel. 
 

* * * * * * * * * * 
 
INSTRUCTIE WEDSTRIJDSYSTEMEN 
 
Op vrijdag 13 mei a.s. krijgen alle toekomstige wedstrijdleiders een instructie voor het 
gebruik van het nieuwe programma. Dit wordt gegeven door de maker van het programma 
Rob Hulst. 
Met dit programma gaan 3 wedstrijdsystemen gebruikt worden 

- Voor de Bal in de zak systemen bij Bal in de Zak en Koningsdag, Sinterklaas en 
Oliebollentoernooi. 

- Voorrondes en poules voor Clubkampioenschappen behalve voor 
tireerkampioenchappen. 

- Voorgelote partijen voor alle toernooien waaraan ook leden van andere verenigingen 
meedoen. 

Natuurlijk zal niet alles in één keer 100% goed gaan. Langzamerhand worden de nieuwe 
wedstrijdleiders ingewerkt. Wij gaan ervan uit dat het 1 tot 1,5 jaar zal duren voordat 
iedereen alle systemen onder de knie heeft en wat belangrijker is er diverse keren mee 
gewerkt heeft. 
Ria Proost heeft met koningsdag al bewezen, wat het bidz systeem betreft, er al goed mee 
overweg te kunnen. 
Jacques van der Meer en Els van Andel hebben hun vuurdoop al gehad met ons giga 
toernooi op 10 mei.  
Ria Proost assisteert zaterdag met het systeem voor de interne kampioenschappen. 
De andere wedstrijdleiders zullen stap voor stap worden ingewerkt. 
 

* * * * * * * * * * 
REANIMATIE EN AED 
 
Nadat het door de corona stil heeft gelegen willen wij weer met een (gratis) cursus 
reanimatie en AED starten. Degenen die dit al hebben gevolgd zullen opnieuw moeten 
deelnemen om hun certificaat te verlengen. 
De cursus vindt plaats bij Grand Cru en zal in het najaar gegeven worden. 
Ben je geïnteresseerd geef je dan vóór 15 september op bij Jacques van der Meer. 
Deze oproep zal ieder komend Cru-ciaal herhaald worden. 
 

* * * * * * * * * * 
KOMENDE SLUITINGSDAGEN 
 
Als sinds 40-jaar is de accommodatie op Moederdag gesloten, daarom is er geen speciale 
aankondiging van geweest. Er waren ook maar 4 mensen die toch nog even langs kwamen. 
Op de volgende dagen zijn wij wel gesloten: 
Zondag 26 mei: Hemelvaartsdag 
Zondag 5 juni: 1ste Pinksterdag 



Zondag 19 juni: Vaderdag 
Zaterdag 23 of 30 juli: in verband met opbouw BBQ – festijn. 

WEL OPEN OP 
Zaterdag 14 mei Clubkampioenschappen 
Zaterdag 26 juni Clubkampioenschappen Doublette inschrijflijst hangt op het 
publicatiebord. 

* * * * * * * * * *
Dat is het weer voor dit moment. Mocht u ook iets kwijt willen in het Cru-ciaal stuur dit op 
naar info@grandcru.nl.  

* * * * * * * * * *

LIDMAATSCHAP 

Deze tekst dient wettelijk altijd vermeld te worden, zowel in de Nieuwsbrief als op de 
homepage van de website.
Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport) 
verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een 
brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij lid willen blijven.

Volgens artikel 8 van de statuten van de vereniging geldt het volgende:
artikel 8.5:
Het lidmaatschap eindigt door
a. opzegging door het lid;
b. het overlijden van het lid;
c. royement door de vereniging;
d. opzegging door de vereniging.
Artikel 8.6:
a. opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een
opzegtermijn van twee maanden;
b. opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat
– een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden beperkt of hun

verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend geworden of aan de leden is
medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke
opzegging is het lid niet bevoegd, voor zover het besluit de geldelijke verplichtingen van
alle leden verzwaart;

– een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend
geworden of aan de leden is medegedeeld.

Artikel 8.7:
Wanneer een lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de 
contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
Opzeggingen moeten altijd schriftelijk gedaan worden.
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SPEELTIJDEN 
Dinsdag 13:30-16:30/ 19:30-22:15 
Donderdag 13:30-16:30
Vrijdag  19:30-22:15
Zaterdag 13:30-16:30
Zondag 13:30-16:30




