
Mededelingen 
 

• T.a.v. de licentie- en contributiestructuur van de NJBB, waar de 

Bond al tijden mee bezig is, het volgende: 

In 2016 werd voorgesteld het verschil tussen de licenties op te 

heffen en iedereen dezelfde licentie te geven. Dat plan haalde het 

niet,  voornamelijk om financiële redenen. Daarna kwam het plan 

met twee modellen, die verschilden in prijs en waar je met de C 

dan wel W licentie aan deel kon nemen. Dit plan kenden vele 

bezwaren. Nu komt de Bond weer met het plan iedereen toch 

dezelfde licentie te geven. Dit zou dan in 2020 in moeten gaan. 

Deze licentie zou dan 22,50 moeten kosten.  

• De accommodatie commissie heeft toestemming gekregen uit te 

kijken naar een nieuwe tent voor op het terras.  

• Het ‘tuintje’ is uitgegraven. Er zal -hopelijk nog voor de winter- een 

schuurtje komen om voor de winter e.e.a. in te kunnen opbergen. 

• De veldverlichting boven het grindveld is hersteld.  

• Wat de haperende veldverlichting betreft: eerst zal de installatie 

(kabels, schakelingen, meterkast, enz.) worden gecontroleerd. Het 

plaatsen van een nieuwe lamp achter een storing is niet zinvol. 

Vervolgens zal er een andere lamp worden opgehangen, die we 

nog voorradig hebben. T.z.t. zal het bestuur zich beraden over het 

installeren van LED-verlichting en de subsidie die daarvoor 

gegeven kan worden. 

• De data voor de ZAMI 2018 zijn bekend: 21 april, 5 en 19 mei, 2 en 

16 juni. 

• Op de extra ledenvergadering van 6 november is besloten lid te 

blijven van de NJBB. Er waren 2 stemmen tegen, 3 blanco 

stemmen en 49 stemmen voor het lidmaatschap van de NJBB. 

• Het bezoek aan Wassenaar is weer uitgesteld. We kijken nu naar 

het komende voorjaar. 

• De beslissing om het team Norbert/Huib uit de competitie te halen, 

is teruggedraaid. Voor het nieuwe competitieseizoen zullen de 

regels en afspraken vooraf duidelijk worden gecommuniceerd. 

• De NPC-teams zijn samengesteld. Deelnemers krijgen e.e.a. via 

de e-mail toegezonden. 

• Er is op zondag nog maar zo weinig belangstelling om te spelen, 

dat er geen bardienst meer wordt geregeld. De meeste keren hield 



iemand daar de middag voor vrij en kon dan om twee uur weer 

onverrichterzake naar huis. Het terrein is beschikbaar om te 

spelen. Als een der aanwezigen een sleutel van de kantine heeft, 

kan die gebruikt worden. 

• Het team van Norbert en Huib is uit de doublettecompetitie 

genomen, omdat zij door omstandigheden 6 partijen niet hebben 

kunnen spelen. 

• De nieuwe datum voor ons bezoek aan Wassenaar is 

donderdagavond 14 september. 

• Voortaan zal ook op maandagmiddag de ‘winnaar’ een consumptie 

van de bar gratis krijgen. 

• Er gaat worden gezocht naar een nieuwe datum voor een bezoek 

aan Wassenaar. 

• De nieuwe terrasoverkapping staat!. We denken nog over 

mogelijkheden om boules en bouletassen te kunnen wegleggen of 

–zetten. 

• Op 16 december wordt weer de Santa Run gehouden. Ook zijn 

daar omheen weer activiteiten bij het winkelcentrum. We vragen 

een paar vrijwilligers om die middag de boulebaan boven de 

ingang van de parkeergarage te bemannen. 

• Het koppeltoernooi heeft dit jaar geleid tot het inschrijven van een 

nieuw lid.  

• De terrasoverkapping is op 12 en 13 juni gesloopt. De laatste 

resten worden binnenkort afgevoerd. Op 26 juni (maandag) worden 

de schroefpalen geplaatst. In week 27 wordt dan de nieuwe 

overkapping neergezet. 

• Op dinsdagavond 9 mei begint de doublettencompetitie. 

Deelnemers, wedstrijdschema en standen zijn te vinden op de 

website. 

• Op 1e Pinksterdag (zondag 4 juni) is het Boulehuis dicht. 

• Op 20 mei wordt de ZAMI-competitie voor de 4e, 5e en 6e klasse 

gespeeld op ons terrein. Helaas zijn de banen dan niet open voor 

spelers die niet aan die ZAMI-wedstrijden deelnemen. 

• De WPC (Wassenaars Petanque Club) wil ons graag ontvangen op 

8 augustus. In het Boulehuis zal een inschrijflijst komen te liggen 

waarop belangstellenden zich kunnen inschrijven.  

• Op 31 maart is iemand met een trilplaat over het speelvak naast de 

fietsenstalling gegaan. Er kan nu weer op gespeeld worden. 


