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* * * * * * * * * * 
 
UIT DE BESTUURSVERGADERING 12 juli en 8 augustus 
 
Bij het opmaken van de begroting vierde Corona nog steeds zijn feestje, 
Het was daarom heel moeilijk om een begroting te maken. Inmiddels lopen de inkomsten 
weer en zal het verwachte resultaat, dat gebaseerd was op de begroting bijgesteld moeten 
worden.  
Het Ouderen baantje levert nog niet op wat wij er graag van zouden willen zien. Er is een 
start gemaakt met een nieuwe folder. Hiermee proberen wij de minder mobiele ouderen uit 
hun isolement te halen. Graag input van de leden! 



Er wordt iedere week gewerkt aan het in orde krijgen van de buiten banen waarop te veel 
grind is neergelegd door de gemeente. De banen tot nummer 16 zijn weer op orde. 
Er wordt veel gesproken over de viering van het 40-jarig jubileum.  
Er wordt aan het Huishoudelijk Reglement een artikel toegevoegd waarin komt te staan 
wanneer je benoemd kan worden tot Erelid. Daar is nooit iets over op papier gezet. 
Het artikel zal op de komende algemene vergadering worden voor goedkeuring worden 
aangeboden. 
De aanvraag voor de Tegemoetkoming voor Amateur Sportorganisaties (TASO) is 
goedgekeurd en inmiddels overgemaakt. Pas in december zal definitief besloten worden of 
het bedrag daadwerkelijk wordt toegekend. 
Er is inmiddels een aannemer langs geweest waarmee de mogelijkheden voor de nieuwe 
keuken zijn besproken. Gezocht wordt naar materiaal om op de vloer te leggen. Dit moet 
bestand zijn tegen de grindsteentjes die onder de schoenen blijven zitten en tegen vallende 
boules. De nieuwe bedekking voor de vloer zal doorgetrokken worden naar de keuken en de 
frituurruimte. 
Boven het keukendeel zal een experiment worden genomen met een verlaagd plafond 
waarin ledverlichting wordt verwerkt. 
 
 

* * * * * * * * * * 
 
40-JARIG JUBILEUM 
 
De viering van het 40-jarig jubileum ligt alweer ruim een maand achter ons, nog steeds wordt 
erover gesproken in de goede zin van het woord. 
Direct na zaterdag 23 juli kreeg het bestuur bedankjes binnen. Aan het einde van de avond is 
een oproep gedaan om eraan te denken een stukje te schrijven over dit fantastische 
evenement. Helaas heeft niemand van de 160 aanwezigen een stukje geschreven. Heel 
jammer. Op een enkele foto na zal er in dit Cru-ciaal daarom niet veel aandacht meer aan 
besteed worden. Op de website staat een filmpje en foto’s die genoeg zeggen over de 
avond. Het was fantastisch. 
De organisatie voorafgaand heeft heel veel tijd gekost. Alles is op rolletjes verlopen, er is 
naderhand niet geëvalueerd om de simpele reden dat een dergelijk evenement op korte 
termijn niet meer georganiseerd zal hoeven te worden. Bovendien staat er een perfect 
draaiboek in de Grand Cru computer waar een ieder zijn voordeel mee kan doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



* * * * * * * * * * 
 
              
 
 
 
 
Het Trio HoProVer zorgde voor een vrolijke noot 
met een polonaise, meezingliedjes en een 
karaoke met een speciaal samengestelde tekst 
over de vereniging. 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het grote aantal vrijwilligers, achter de bar, bij de BBQ, onzichtbaar bezig, lootjes, saladetafel enz. werd met een 
staande ovatie bedankt. 
 

* * * * * * * * * * 
 
 
 
 



Het CLUBKAMPIOENSCHAP DOUBLETTEN 2022 
 
Op de zonnige zondag 26 juni kwamen rond tien uur de eerste deelnemers aan bij de “Place 
de la Grand Cru ’82” voor het Clubkampioenschap Doubletten 2022. 
Nadat de inschrijving van de twaalf aangemelde teams, zoals gebruikelijk, goed was 
afgerond stonden Leo en René al klaar bij de bar om voor de koffie en andere 
versnaperingen te zorgen. 
Gestart werd met twee voorgelote partijen. Deze lieten al hele goede en spannende partijen 
petanque zien voor de aanwezige toeschouwers. 
Als opvallende resultaten van de voorgelote wedstrijden kunnen worden genoemd, de 
wedstrijden van Chris van der Sman en Edwin van Rijswijk, deze verloren van Jacques van 
der Meer en Jaap Jan de Vries met 1-13. Daarna speelden Chris en Edwin hun tweede partij 
tegen Bert Blok en Herman Brusse en die werd door team Chris met 13-0 gewonnen. Terwijl 
Bert en Herman hun eerste partij met 13-2 hadden gewonnen van Gretha Bos en Cinta 
Wortel. 
Nadat alle voorgelote partijen waren gespeeld was het resultaat dat zowel Chris en Edwin 
als Bert en Herman zich toch hadden geplaatst voor de A-poule. 
De ranglijst na de voorgelote partijen was als volgt: 
         punten saldo 
1. Jacques van der Meer en Jaap Jan de Vries  2  +18   
2. Ed Delnaaij en Lien van Vliet    2  +12 
3. Peter Dijkstra en Cees Henze    2  +8 
4. Ed Elkhuizen en Willy Bouwmeester   1  +8 
5. John Wortel en Nico Hooijmans    1  +3 
6. Chris van der Sman en Edwin van Rijswijk  1  +1 
7. Bert Blok en Herman Brusse    1  -2 
8. Bianca Strik en Tanja Klaasen    1  -4 
9. Gretha Bos en Cinta Wortel    1  -9 
10. Ben van Andel en Els van Andel    0  -8 
11. Cors van Vliet en Herman Turk    0  -11 
12. Koos Toet en Carla Sinius    0  -16 
Na het bekend worden van de ranglijst werd de A-poule 
gevormd door de nummer 1-8 van de ranglijst en de B-poule 
door de nummer 9-12. 
Jammer was dat door het geringe aantal van twaalf teams, 
die zich hadden ingeschreven voor het kampioenschap, geen 
twee poules van 8 teams konden worden gevormd.  
Daarom een oproep aan alle leden. Met een vereniging van 
meer dan tweehonderd enthousiaste Petanque spelers 
moet het toch mogelijk zijn om een clubkampioenschap met 
minimaal 24 teams te organiseren in de populairste 
vorm van petanque.  
Nadat de kwart- en halve finales waren gespeeld bleven 
voor de B-finale over de teams: Carla Sinius-Koos Toet en 
Herman Turk-Cors van Vliet.     De winnaars John Wortel en Nico Hooijmans 
De B-finale werd met 13-4 gewonnen door Herman en Cors. 
Voor de A-finale plaatsten zich: John Wortel-Nico Hooijmans en Edwin van Rijswijk-Chris 

van der Sman. 
In een enerverende en spannende finale namen na de eerste 
ronde Nico en John de leiding met 3-0 in de tweede ronde kwamen 
Chris en Edwin terug en was de stand 3-1 na de derde ronde werd 
de stand 5-1, maar in de vierde ronde scoorden Chris en Edwin 4 
punten en werd het 5-5, na de vijfde ronde werd het 6-5 voor Chris 
en Edwin. Dit lieten Nico en John niet over zich heenkomen en in 
de zesde tot en met de negende ronde werden achter elkaar de 
volgende benodigde 8 punten gescoord voor de overwinning. 
 
De tweede plaats voor Edwin van Rijswijk en Chris van der Sman 



Het was een gedenkwaardig kampioenschap met een enerverende finale met als verdiende 
kampioenen John Wortel en Nico Hooijmans. 
 
 
Na de prijsuitreiking werd op het zonnige terras onder het genot van een drankje nagepraat 
over een gezellig en sportief verlopen kampioenschap. 
Jan Keijzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     1e plaats B-poule Herman Turk en Cors van Vliet                       1e plaats B-poule Carla Sinius en Koos Toet 
 

* * * * * * * * * * 
 
ZOMERTOERNOOI  
 
DOUBLETTENTEAMS uit DORDRECHT winnen eerste en tweede prijs bij 
zomertoernooi van Grand Cru op 20 augustus 2022. 
 
Het zomertoernooi van Grand Cru voor doubletten ging afgelopen zaterdag 20 augustus 
onder zomerse omstandigheden om 10.30 uur van start met 18 teams. Hiervan waren er 
liefst 11 afkomstig van Grand Cru en 2 van Boulende Schaap uit Dordrecht, 1 van l’Esprit uit 
Schiedam, 1 van Les Pointeurs uit Alphen aan den Rijn, 1 van Midi uit Delft en 2 Mix-teams. 
De Grand Cru-teams bestonden uit respectievelijk: Lida Goosen en Theo Meester; Elly Kool 
en Mia Hinkenkemper; Doortje van der Meer en Helen Danckaarts; Bianca Strik en Tanja 
Klaassen;  Edith en Cor van der Ham; Tonny Wever en Bert de Bruin; Henny Bult en Rob 
Pont; Lien van Vliet en Raymond Marcus; Cors van Vliet 
en Nico Hooijmans; Els en Ben van Andel en Jacques van 
der Meer en Jaap-Jan de Vries.  
De wedstrijdleiding was in handen van René van Donk en 
Theo Volkeri terwijl Mart Roozenburg als scheidsrechter 
optrad en Dody en Cees Henze de gehele dag paraat 
waren voor de drankjes en hapjes. 
Vijf voorgelote partijen moesten worden gespeeld zodat 
het een intensieve wedstrijddag werd met diverse mooie 
en leuke partijen. Vele boulers gaven na afloop overigens 
te kennen 5 wedstrijden toch wel zwaar te vinden en voor 
de toekomst de voorkeur te geven aan het spelen van 4 
partijen op zo’n toernooi. 
Aan het eind van de middag kon de definitieve 
rangschikking worden opgemaakt en werden de eerste 
vijf plaatsen voor de evenzovele geldprijzen door René en 
Theo bekend gemaakt:     De nummers 1 en 2 van het zomertoernooi 
 
Winnaar werd team “Anton den Boer en Bert Mulder” van Boulende Schaap uit 
Dordrecht met 5 winstpartijen en 42 pluspunten, tweede werd team “Jasper Tazelaar en 



John den Hartog”, eveneens van Boulende Schaap met ook 5 winstpartijen en een 
plussaldo van 38. 
Een fraaie derde prijs was er voor ons Grand Cru-team “Jacques van der Meer en Jaap-
Jan de Vries” met 4 winstpartijen en 28 pluspunten. De vierde prijs ging naar team “vader 
en zoon Dennis en Milan Gunther Mohr” van l’Esprit met ook 4 partijen winst en een 
plussaldo van 23. 
De vijfde prijs tenslotte, die tijdens de allerlaatste partij in de wacht werd gespeeld, was 
voor ons Grand Cru-team “Henny Bult en Rob Pont” met 3 gewonnen wedstrijden en 14 
pluspunten. 
Na afloop van deze zonnige en leuke wedstrijddag werd er onder het genot van een 
consumptie nog volop nagepraat. 
Theo Volkeri 
 

* * * * * * * * * * 
 

NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) 
 
Grand Cru heeft dit jaar met 4 teams ingeschreven voor NPC. De NPC wordt gespeeld op de 
zaterdagmiddagen. Op de dag dat de NPC gespeeld wordt kan er binnen niet vrij gespeeld 
worden. De data van de speeldagen en de samenstelling van de teams zijn te vinden op de 
site van Grand Cru. 
 

* * * * * * * * * * 
 
WINTERSENIOREN COMPETITIE EN WINTER COMPETITIE DOUBLETTEN 
 
Dit jaar hoopte de organisator, (afdeling West) na de corona-perikelen weer op een 
aanzienlijk aantal deelnemers. 
Helaas niet van Grand Cru. In plaats van de standaard 4 teams voor de WSC doen er nu 
slechts 2 teams mee. Dat is 24 spelers minder dan andere jaren. 
Voor de WCD geldt hetzelfde, Vorig jaar 2 teams in de 1ste klassen en 7 teams in de andere 
klassen. Dit jaar 3 teams. Jammer, jammer want wedstrijden spelen en leren met techniek en 
tactiek om te gaan maakt het spel tot een sportief gebeuren en laat zien dat er veel meer in 
zit dan alleen maar die bal bij dat gekleurde dingetje te krijgen. 
 

* * * * * * * * * * 
 
UITWISSELING DE SIX PRET (DSP) 
 
Op donderdag 11 augustus stond het bezoek aan DSP in de agenda. Het was stralend weer 
en de banen lagen voor het overgrote deel in de schaduw. 33 teams van Grand Cru en 23 
teams van DSP teams traden in het strijdperk. Afwisselend waren de partners en de 
tegenstanders combinaties van de beide verenigingen. 
Zoals gewoonlijk had iedereen een prijsje.  
Mede ook door het weer was het een ouderwetse gezellige avond. 
 

* * * * * * * * * * 
BAL IN DE ZAK 5 JULI 
 
Onder prima zomerse omstandigheden meldden zich voor Bal in de Zak van dinsdag 5 juli 
48 leden. Dat deden zij binnen de nieuwe inschrijftijd tussen 12.30 en 13.00 uur zodat 
wedstrijdleiders Ria Proost en Theo Volkeri voldoende tijd hadden om met het nieuwe 
computersysteem de samenstelling van de teams en het wedstrijdschema op te stellen voor 
de 3 partijen die door de deelnemers moesten worden gespeeld. 
Behalve de op de achtergrond aanwezige zeer ervaren en geroutineerde Dody bleek ook dat 
Ria inmiddels al de nodige ervaring met het nieuwe systeem had opgedaan zodat deze 
wedstrijdmiddag vlekkeloos verliep. 



Dit laatste betekende dat alle deelnemers ook de drie wedstrijden waaraan bij Bal in de Zak 
moet worden meegedaan uitspeelden tot het dertiende punt werd gescoord of tot het 
moment waarop door Ria en Theo werd aangegeven dat de beschikbare wedstrijdtijd was 
verstreken.  
48 deelnemers betekent 5 prijzen die door Ria en Theo als volgt werden toegekend: 
3 prijzen met 3 gewonnen wedstrijden kregen Herman Turk (met een plussaldo van 24), Jan 
Keijzer (plussaldo 18) en Ruud Dittmar (plussaldo 17). 
De prijs voor 2 gewonnen wedstrijden met het beste plussaldo (20) was voor Mia 
Hinkenkemper. 
Omdat wegens “vertrek zonder afmelding” de winnaar van de prijs voor 1 gewonnen 
wedstrijd met het beste plussaldo (5) niet kon worden uitgereikt ging deze prijs nu naar Hans 
Kok (plussaldo 3). 
Ook na de prijsuitreiking bleven velen op het zonnige terras nog van door Cees en Dody 
Henze verzorgde drankjes en hapjes genieten. 
Theo Volkeri 
 

  * * * * * * * * * * 
 
BAL IN DE ZAK 2 AUGUSTUS 
 
Vanmiddag was het weer zover. We mochten weer bal in de zak spelen. Het is altijd een 
leuke middag. Je leert tijdens het spelen weer nieuwe clubleden kennen en iedereen kan 
theoretisch met iedereen boulen of wel petanque spelen. De Inschrijving begon om 12.30 uur 
maar eerder waren er al clubleden aanwezig om zich in te schrijven. Om 13.00 uur werd de 
inschrijving beëindigd  
En iedereen was aanwezig. Dat betekende dat wij om 13.15 uur konden beginnen. Proficiat 
voor de deelnemers; iedereen heeft zich tijdig gemeld. Voor deze zomermaand hadden wij 
54 clubleden en de eerste ronde kon beginnen. De weergoden waren ons goed gezind: Zon 
en een fris windje.  
Dody en Cees verzorgde vanmiddag de inwendige mens en Jacques was de wedstrijdleider. 
Ik mocht als stagiaire ons nieuwe computermodel uitproberen. Het liep op rolletjes, veel 
minder handelingen als bij het vorige systeem. We speelden met 12 doubletten en 1 triplette.  
De middag verliep gezellig en het schema kon op tijd worden afgewerkt. Na afloop was de 
prijsuitreiking  7 clubleden wonnen 3 partijen en de eerste prijs ging naar Wim van der 
Lubbe. De tweede en derde prijs naar Joke van Marwijk en Dirk Mourits. De 
aanmoedigingsprijs ging naar Janny Korte en Hans Holman mocht ook een prijs in ontvangst 
nemen. Hij werd in de rangschikking 27ste. 
Al met al een fijne en gezellige middag. 
Ton Reedijk 
 

  * * * * * * * * * * 
 
LADDERSTAND 
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1 Herman Turk       10     10           20 

2 Ruud Ditmar       8     8           16 

  Bert Blok       9       7         16 

4 Cors van Vliet         5 8             13 

5 René Roozendaal         1 6   5         12 



  Joke van Marwijk             3 9         12 

7 Jaap Frijling         10   1           11 

  Herman Brusse       7       4         11 

  Theo Meester         8     3         11 

10 Ineke Kooijman           10             10 

  Wim van der Lubbe               10         10 

  Mia Hinkenkemper           2 2 6         10 
 

  * * * * * * * * * * 
 
WAT IS DE LADDERSTAND EIGENLIJK 
 
Om dit te beantwoorden moeten we even een paar stapjes terug.  
Elke eerste dinsdagmiddag van de maand (er kan een enkele uitzondering zijn) wordt er een 
klein intern toernooitje gespeeld dat heet “Bal in de Zak”. Bij bal in de zak moet je je tussen 
12:30 en 13:00 uur aanmelden bij de wedstrijdleiding in de kantine. De wedstrijdleiding 
noteert je naam en maakt na sluiting van het inschrijven een loting met behulp van de 
computer. De computer bepaalt dan met en tegen wie er gespeeld wordt. Er worden 3 
wedstrijden van 40 minuten gespeeld. Na elke wedstrijd gaan de winnaar en de verliezer de 
stand doorgeven aan de wedstrijdleiding. Deze stand wordt genoteerd en in de computer 
opgeslagen. Daarna volgen de tweede en de derde wedstrijd met dezelfde procedure en na 
3 wedstrijden geeft de computer aan wie de meeste wedstrijden heeft gewonnen en wie 
daarvan de meeste pluspunten heeft. 
De uitslagen worden aflopend gerangschikt van 3 gewonnen wedstrijden met het hoogste 
aantal  pluspunten tot 0 gewonnen wedstrijden. De eerste 10 deelnemers op de ranglijst 
krijgen dan respectievelijk 10 tot 1 punt. Zijn er bijv. maar 4 deelnemers met 3 gewonnen 
wedstrijden dan komen daarna de deelnemers met 2 gewonnen wedstrijden. Deze namen 
worden genoteerd op de ladderstand. Dit gebeurt het hele jaar door en wordt maandelijks 
bijgehouden. De ladderstand kun je ook altijd bekijken op de website van Grand Cru onder 
het kopje Bal in de Zak. Een afdruk hangt ook op het publicatiebord in de kantine. 
Op de dag zelf worden er ook nog kleine prijsjes uitgereikt aan diverse spelers, deze staan 
los van de ladderstand. Dit zijn prijsjes voor de winnaars en troostprijsjes.  
Aan het eind van het jaar hebben we de kampioen van de ladderstand. Dit is de deelnemer 
met de meeste punten. 
Meestal tijdens de Nieuwjaarsreceptie, worden de (geld)prijzen uitgereikt aan de 10 hoogst 
geëindigde winnaars van de ladderstand.  
Ik hoop dat dit een verheldering geeft op de vraag “wat wordt er bedoeld met de 
ladderstand”. 
Ria Proost 
 

  * * * * * * * * * * 
WIE DOET WAT? 
 
Het is een zonnige zomermiddag als het hek van Grand Cru 82 open gedaan wordt om de al 
wachtende boulers toe te laten. Boulen in het zonnetje maakt dorstig en na een tijdje wordt 
er dan ook goed gebruik gemaakt van het terras waar de parasols al uitstaan om enige 
schaduw te creëren. Het is er heerlijk toeven met een hapje en een drankje en dit geeft ook 
weer nieuwe energie om vervolgens nog een partijtje te spelen.  

De hortensia’s staan vier rechtop in hun bakken. De roze, witte en paars bloeiende bloemen 
geven kleur aan de grijze boulevelden. Op de jeu de boules banen zie je bijna geen onkruid 
staan.  

De toiletten, keuken en tafels zijn schoon gepoetst en de vloeren ontdaan van vuil. In de 
keuken liggen de voorraden klaar in de koel- en vrieskasten.  



In de hal hangen de borden van de sponsoren 
uitnodigend te wachten om gelezen te worden. Het 
gebouw van Grand Cru wordt netjes onderhouden.  

Als je een feestje wilt geven op de club is er altijd iemand 
die je te woord staat om de mogelijkheden met je te 
bespreken. De financiën van de club worden goed 
beheerd.  

Er is contact met de NJBB en andere clubs. Er worden 
wedstrijden georganiseerd, prijzen ingekocht en teams 
ingedeeld voor de NPC. De ledenadministratie wordt 
bijgehouden en er worden boulelessen georganiseerd. Jubilea worden groots gevierd met 
alles erop en eraan. Zieke leden krijgen aandacht en kinderen van de BSO (Buitenschoolse 
Opvang) worden welkom geheten om kennis te maken met de jeu de boules sport.  
En…. zo kan ik nog wel even doorgaan.  
Maar…… door wie wordt dit dan allemaal gedaan? Wie besteed er zoveel ‘vrije’ tijd en 
aandacht aan het welzijn van de club? 
 
DE VRIJWILLIGERS!! 
 
 
Hulde aan alle vrijwilligers!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zout strooien in de zomer………….?? 
 

  * * * * * * * * * * 
 
KOMENDE KAMPIOENSCHAPPEN EN TOERNOOIEN 
 
13 september bal  in de zak 
17 september start NPC (zie voor data de website) 
24 september Clubkampioenschap Tripletten 
4 oktober Bal in de zak 
5 oktober Midweek tripletten 4 voorgelote partijen 
19 oktober Winter Senioren Cyclus (zie voor data de website) 
22 oktober Clubkampioenschappen Tireren 
 

  * * * * * * * * * * 
REANIMATIECURSUS 
 
De datum voor de (gratis) reanimatiecursus is vastgesteld op  



DONDERDAG AVOND 27  oktober 2022 
Nadere informatie volgt nog. Opgeven kan nog bij Jacques van der Meer 
 

  * * * * * * * * * * 
 
ZIEKENCONTACTEN 
 
Er zijn gelukkig, zover ik weet, geen “zieken” bij gekomen en tot mijn verrassing waren bij de 
barbecue verschillende mensen aanwezig, die weliswaar nog niet in staat zijn om te boulen 
of bardienst te draaien, maar gelukkig wel bij de bbq konden genieten van het schitterende 
weer, de heerlijk gerechten en het contact met hun boulemaatjes. 

Er is een bezoek afgelegd bij Loes de Mink die nog met haar pols in het gips liep en bij Hieke 
Brouwer die een best riskante operatie heeft ondergaan. De operatie is geslaagd en Hieke is 
langzaam aan het herstellen. Ook deze dames waren bij de barbecue aanwezig. De leden 
die op dit moment met een zwaar behandelings traject bezig zijn, wensen wij heel veel 
sterkte. 

Laat het ons weten wanneer iemand van de club iets is gaan markeren en onze aandacht op 
prijs zal stellen. 

Corrie Meinema 
Ton Reedijk 
Nicolette ten Bosch 

  * * * * * * * * * * 
UIT HET GASTENBOEK 

14-8-2022 verjaardag Margriet Visser 
Een van de gasten schreef het volgende in het gastenboekje. 
Op een verrassende plek, met het weer zelfs Frans aandoend, hebben we gezellig staan 
boulen en geproost op Margriet haar 75e verjaardag. We zijn niet gesmolten, hebben niet 
geklaagd en zijn hier fantastisch verzorgd! 
Bedankt Drenthen, Vissers en nog wat meer mensen. 
 
29 augustus 2022, Verhuur WZH Het Anker 
Wat een mooie locatie om met het team van vrijwilligers een potje jeu de boules te spelen. 
Het weer zat mee en de begeleiding bij de banen was top. 
Dit alles heeft dit uitje tot een leuke herinnering gemaakt. 
Bedankt! 
Angela 

  * * * * * * * * * * 
 
BSO KINDEREN OP BEZOEK 

 
In juli 1 keer en in 
augustus 2 keer hebben 
wij de kinderen van de 
Buitenschoolse Opvang 
(BSO) op de 
accommodatie gehad. 
 
In totaal 140 kinderen die 
vermaakt werden met 
allerlei spelletjes 

(bedacht door Henny Bult) voor de kleintjes 4 tot 6 jaar, de 
grotere 7 tot 12 jaar gingen echt boulen onder leiding van onze 
Jacques en bijgestaan door John, Cees en Mart. 



 
In de pauze werd er voor heerlijke koele limonade gezorgd en was er gezorgd voor 
kleurplaten, tekeningen maken een quiz, waar ook nog prijzen mee gewonnen konden 
worden. 
 
Zowel de begeleidsters van de BSO als de kinderen zelf waren ervan overtuigd dat het voor 
volgend jaar ook wel iets was voor de BSO. 
 
Wij ook? 
 

  * * * * * * * * * * 
 
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. 
 
 
COLOFON 

 

VOORZITTER René van Donk,   
SECRETARIS Jacques van der Meer  
PENNINGMEESTER Dody Henze,   
 
REDACTIE e-mail: info@grandcru82.nl   
Eindredactie: Dody Henze 

 
BOULODROME 
Fluitpolderplein 1B, 2262 ED Leidschendam 

070-2224000 



e-mail: info@grandcru82.nl 
website: www.grandcru82.nl 
 
ING BANK 
NL 16 INGB 0005264989 

 
SPEELTIJDEN 
Dinsdag 13:30-16:30/ 19:30-22:15 

Donderdag 13:30- 16:30 
Vrijdag van 19:30- 22:15 

Zaterdag 13:30-16:30 

Zondag 13:30-16:30 

 
WEBMASTER 
René van Donk 

 
FOTO’S 
Dody Henze, Henny Bult 
 
WINTER- ZOMERKALENDER EN BARDIENSTEN. 
Deze staan op de website. 
 
 
                        


