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HERINNERING CONTRIBUTIE
Op de Algemene Vergadering van 12 juni 2021 is de contributie voor het jaar 2022
vastgesteld. Dat betekent dat de contributie voor het jaar 2022, net als in 2021 € 125,-- is
gebleven.
Leden die een kastje hebben betalen € 12,50 meer
Leden die een laatje hebben betalen € 7,50 meer
Leden die in het seizoen 2022 mee gaan doen aan een of meer competities/toernooien
georganiseerd door de NJBB of door district West betalen € 10,00 meer. Dit is ter
compensatie voor de voorgestelde 50% van de inschrijfkosten voor deelname in 2022. Als in
2022 onverhoopt niet wordt meegedaan zal de € 10,-- worden teruggestort.
Wij vragen jullie de contributie en de meerprijs (voor degenen waarop dat van toepassing is)
voór 31 december 2021 over te maken op onze bankrekening NL16 INGB 0005264989 tnv
Grand Cru 82 te Leidschendam o.v.v. contributie 2022.
**********

HERINNERING TEGELTJES
Alle leden en ook oud-leden hebben een mail ontvangen over de voortzetting van ons
tegeltjesbord. Inmiddels komen er al betalingen binnen, waarvoor natuurlijk onze dank.
Wij vragen jullie wel om het inschrijfformulier met jullie al dan niet gewenste “tegeltjesnaam”
op te sturen naar info@grandcru82 of in de brievenbus in de kantine te doen, zodat wij voor
een tegeltje kunnen zorgen. Eind van het jaar wordt in de hal een geschikte plaats gezocht
om het bord op te hangen. Er is nog plaats genoeg voor nog meer tegeltjes.
De opbrengst van de tegeltjes komt o.a. ten goede aan prijsjes bij toernooien en aan
promotieactiviteiten van de vereniging zoals; meer Boule-Lessen.
**********
OLIEBOLLENTOERNOOI
28 december 2021
In de bestuursvergadering van 6 december heeft het bestuur helaas moeten besluiten om
ook het Oliebollentoernooi niet door te laten gaan. De berichten van de media geven aan dat
het aantal besmettingen nog niet zodanig afneemt dat er een wijziging komt in de lockdown
zoals die nu is.
**********
NIEUWJAARSRECEPTIE
Zondag 2 januari
Wij willen er nog steeds van uitgaan dat de Nieuwjaarsreceptie
wel door kan gaan, in de vorm zoals hieronder nogmaals wordt
uitgelegd.
“Dit zal dan in een aangepaste versie worden gedaan en
natuurlijk onder voorbehoud.
Van 14:00 tot 16:00 zal de hal ingericht worden met
zitplaatsen. Er mag niet geknuffeld worden, géén handen
schudden en iedereen moet zo snel mogelijk gaan zitten.
In de hal is een uitgiftepunt voor wijn, de frisdrank en bier kan
in de kantine worden gehaald en in de hal worden
opgedronken (aan tafel).
Natuurlijk wordt er gezorgd voor zoutjes en snacks, maar ook
dit in aangepaste vorm.
Jammer dat er allerlei aanpassingen moeten plaatsvinden, maar wij weten zeker dat het
ondanks dat, toch een gezellige receptie wordt.
Het mag duidelijk zijn dat er die dag niet gespeeld kan worden.”
**********
BAL IN DE ZAK
Op dinsdag 11 januari hopen wij weer met Bal in de Zak te kunnen beginnen. Dit is een week
opgeschoven omdat 4 januari wel erg snel in het nieuwe jaar zou zijn. Alles is en blijft
natuurlijk weer afhankelijk van de Corona omstandigheden. Wij houden jullie op de hoogte.
**********

SLUITINGEN
Op de lijst van de kantinedienst wordt altijd duidelijk aangegeven in de kolom Activiteit wat er
die dag gedaan wordt. Deze lijst is te vinden op de site onder de knop “kantinedienst”,
daarna op de knop “bardienst” klikken.
Staat bij de activiteit een wedstrijd vermeld van bv. De WSC – NPC – WCD dan kan op de
accommodatie niet vrij gespeeld worden.
Ook wanneer de accommodatie gesloten is staat dat daar vermeld. Voor de maand
december zijn dat nog 11 december en 25 en 26 december.
Er wordt in de toekomst geen apart mailtje meer verstuurd wanneer er niet gespeeld kan
worden. Het kantinerooster geeft dat duidelijk aan. Het is dus zaak om regelmatig de site te
raadplegen.
**********
WIJZIGINGEN IN DE ZATERMIDDAGOPENING IN DE MAAND JANUARI.
In januari wordt op de tweede en vierde zaterdag een NPC gespeeld. Omdat dit de
middagen zijn waarop wij voor de vrij spelers open zouden zijn hebben wij in de maand
januari de openingsdagen gewijzigd. Voor vrij spelen worden dit de zaterdagen 15 januari en
29 januari.
**********
TRAININGEN
Heb je behoefte aan een training meld je dan aan op info@grandcru82.nl
De trainingen worden gegeven op 4 vrijdagmiddagen of 4 zaterdagochtenden.
Vrijdags van 14:00 – 16:00
14 en 28 januari en 11 en 25 februari 2022.
Zaterdags van 11:00 – 13:00
15 en 29 januari en 12 en 26 februari 2022.
Je aanmelding geldt dan voor alle 4 de trainingsdagen op vrijdagmiddag of zaterdagochtend.
**********
3 MAART 2022
Op donderdag 3 maart 2022 bestaat de vereniging

40 JAAR.
Door alle onzekerheden op het gebied van de Corona vindt het
bestuur het onverantwoord om nu al voor die dag
feestelijkheden te gaan organiseren die dan onverhoopt niet
door kunnen gaan.
Het bestuur heeft daarom besloten 3 maart aangepast te
vieren en in juni of juli, als de omstandigheden het toelaten en
het weer meewerkt, het 40-jarig bestaan te vieren, met mooi
weer en een activiteit voor alle leden.
Het Zwabbercabaret heeft al toegezegd om dan ons het feest
weer muzikaal te begeleiden. Zij komen daarvoor speciaal
weer bij elkaar.
Maar wat kunnen wij dan wel doen op 3 maart.
Een jubileum toernooi!!
Aanvang 10:30 met koffie en gebak en een toernooitje in Bal in de Zak vorm en tussen de
middag iets extra’s. Alles natuurlijk onder strikte voorwaarden dat Corona het toelaat.
**********
AGENDA ALGEMENE VERGADERING 2022

Het bestuur streeft ernaar om in maart 2022 weer een “normale” algemene vergadering te
kunnen houden.
In december wordt hiervan altijd een concept agenda gepubliceerd, deze is hieronder
vermeld.
“ Jeu de Boules Vereniging Grand Cru ‘82
Secretariaat: Fluitpolderplein 1B, 2262 ED Leidschendam
Het bestuur van Grand Cru ‘82 nodigt u uit voor de algemene vergadering, welke wordt gehouden op
(datum nog nader vast te stellen,) aanvang 20.00 uur in de kantine van ons boulodrome.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen agenda
Verslag van de algemene vergadering van dinsdag 12 juli 2021
Jaarverslag 2021
Financieel verslag
a. Jaarrekening 2021
b. Balans
c. Verslag kascommissie
Begroting 2022
Vaststellen contributie 2023
Verkiezing bestuursleden
Verkiezing leden kascommissie
Rondvraag
Sluiting

Toelichting:
Agendapunten 4, 5, 6 en 7:
Het verslag van de algemene vergadering 2021, het jaarverslag 2021, het financieel verslag 2021 en
de begroting 2022 zullen worden bijgevoegd.
Agendapunt 8:
Het bestuur stelt voor om het in 2007 ingevoerde beleid, met betrekking tot de jaarlijkse aanpassing
van de contributie, in 2023 voort te zetten
Agendapunt 9:
Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar de bestuursleden Cees en Dody Henze aftredend. Van
beide bestuursleden is nog niet bekend of zij herkiesbaar zijn.
Agendapunt 10:
Jaap-Jan de Vries en Cor van der Ham vormden het afgelopen jaar de kascommissie. Reserve lid is
Theo Meester. Jaap-Jan de Vries is aftredend. Er dient ter vergadering een nieuw reserve lid te
worden gekozen.
Nieuwe leden van de kascommissie moeten voldoende kennis van de materie hebben om de
financiële situatie en de gang van zaken te kunnen beoordelen.
Leidschendam, december 2021
Jacques van der Meer, secretaris”

**********
Als er geen dringende mededelingen meer zijn zal dit het laatste Cru-ciaal Nieuws van 2021
zijn.

Het bestuur wenst alle leden fijne kerstdagen en een voorspoedig, maar vooral gezond en
sportief 2022 toe.

