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Algemene ledenvergadering
Henk van Vleeren nieuwe
voorzitter.
Vice-voorzitter Reinder Zuil kon 35 leden welkom heten op de algemene
ledenvergadering, die 19 februari 2019
is gehouden. In zijn openingswoord
stond hij stil bij het overlijden van Jan
Vreeling. Naast de traditionele verslagen werden ook de kampioenen van
2018 gehuldigd en hun naam is op de
wisselbeker geplaatst. Ieder ontving een blijvende herinnering. Het bestuurslid Marten Zeilstra werd herkozen. In
de vacature van voorzitter werd Henk van Vleeren gekozen, waarmee in een langdurige vacature is voorzien. De
ﬁnanciële zaken waren op orde. Door wijziging van de licentiestructuur van de NJBB is besloten om de contributie
voor 2020 vast te stellen op €60,00.
In de vergadering werd extra aandacht besteed aan het 25
jarig bestaan, dat op 18 en 19 mei gevierd wordt met boulen op het plein en een boottocht over de Friese meren.
Om 22.00 uur kon Reinder onder dankzegging voor de inbreng de vergadering sluiten.
Vrouwkje Kroon stopt als bestuurslid.
Vrouwkje stelde zich niet weer herkiesbaar vanwege drukke werkzaamheden, na 18 jaar secretariaatswerkzaamheden te hebben verricht. Vice-voorzitter Reinder Zuil sprak
lovende woorden tot de scheidende functionaris, die altijd
zeer betrokken is bij de activiteiten van de vereniging en de
zaken goed op orde heeft. Zij is een betrokken vrijwilliger,
die er alles aan doet om de vereniging gezond te houden.
Vrouwkje is in 2001 in het bestuur gekomen en op verzoek

direct secretaris geworden. Zij is een actief persoon binnen de vereniging, zo hield ze de ledenadministratie bij
en ook de contactpersoon richting de Nederlandse Jeu de
Boules Bond.
Zij is punctueel en een vraagbaak voor iedereen. Ze was
lid van de kantinecommissie en redactiecommissie, organiseerde klaverjasavonden en was promotor en stimulator
van het ‘knieperties ‘ bakken voor de Kerstmarkt. Contactpersoon en eindverantwoordelijke voor de website en
BOULEtin. Regelde de opfriscursus reanimatie en gebruik
AED. Is in het bezit van het diploma HACCP, sociale hygiene van de Horeca. Heeft 14 jaar lang het Kroon-mix toernooi georganiseerd samen met Joop met sport en spel en
iedereen een prijs.
Zij ontving als waardering voor haar werk een wandbord
met inscriptie, een boeket bloemen en een dinerbon.
Vrouwkje bedankte op haar beurt de leden en het bestuur
voor de prettige samenwerking.

Bestuurssamenstelling met taken en verantwoordelijkheden.
Tijdens de ledenvergadering is Vrouwkje afgetreden als bestuurslid en derhalve ook gestopt met het secretariaat. In de
onlangs gehouden bestuursvergadering hebben wij de werkzaamheden zo goed mogelijk verdeeld. Aangezien er geen
nieuwe secretaris is gekozen betekent dit voor de overige bestuursleden een extra belasting; maar de vereniging moet
draaiend blijven. Mocht er af en toe een steekje vallen dan weet u wat de oorzaak kan zijn.
Henk van Vleeren is gekozen als nieuwe voorzitter en wordt zo snel mogelijk ingewerkt.
Nel Garrelfs, tijdelijk secretaris en belast met correspondentie o.a. richting NJBB, contactpersoon kantinecommissie en
sportactiviteiten gemeente.
Reinder Zuil, vice-voorzitter, penningmeester, contactpersoon terreincommissie en gemeente, sleutelbeheer, sponsoring
en redactielid BOULEtin.
Marten Zeilstra, 2de secretaris, notulist vergaderingen.
Jolanda Mulder, ledenadministratie, activiteiten, contactpersoon toernooicommissie en attentiecommissie.

Nieuwjaarsreceptie
in een nieuw jasje.
Zaterdag 5 januari organiseerde Vledderboules de
nieuwjaarsreceptie. Dit jaar is er voor gekozen om eerst twee
partijen de boulen en om daarna met zijn allen in de kantine
te proosten op het jubileumjaar. Vice voorzitter Reinder Zuil
blikte terug op het afgelopen jaar met de mooie momenten en
momenten van verdriet en gemis. Het aantal leden is licht gedaald.
Nieuwe leden worden warm onthaalt.
Het komende jaar staat in het teken van het 25 jarig jubileum. Op
18 en 19 mei wordt dit op grootste wijze gevierd.
Reinder eindigde met de woorden:
wij wensen jullie iets goeds, iets lekkers
iets geks, iets gekkers
iets aardigs, iets liefs
maar hoe dan ook, iets positiefs
Onder het genot van een hapje en een drankje werden tijdens
deze gezellige en ongedwongen bijeenkomst de nieuwtjes
uitgewisseld. Al met al een geslaagde middag en een goed begin
van het nieuwe jaar.

Jolanda Mulder wint Krokustoernooi.

Krokussen hebben iets met Vledderboules. Op de eerste zaterdag in
maart wordt dan namelijk het Krokustoernooi voor de leden gehouden.
Om half tien werd begonnen, nadat Joop Kroon en Cora Niehaus de indeling hadden bekend gemaakt. Twintig deelnemers hadden zich gemeld en
omdat de meesten mooi op tijd waren om nog een kop kofﬁe te drinken
zat de stemming er dan ook goed in. Onder gunstige weersomstandigheden werden vier partijen gespeeld. ‘s Morgens twee en na de lunch weer
twee. Om half één hadden Coby en Hilbert Oukes met behulp van Aafje
de Roos de kofﬁetafel klaargezet. Goedgevuld met heerlijk suikerbrood
en krentenbrood gesponsord door echte bakker Kok uit Noordwolde.
Snackbar Bartje sponsorde met een aantal kroketten en met de eigen
gemaakte soep was de maaltijd compleet. Iedereen vond het dan ook erg
lekker. Om vier uur kon Cora de uitslag bekend maken. Winnaar: Jolanda
Mulder 4+24, 2e Jan van Nieuwenhoven 3+18, 3e Bert Kuitert 3+17, 4e
Willem Brugging 3+15. Verder waren er strooiprijzen
voor Joop Kroon, Peter ten Berge, Jannie ten Berge, Mina Visscher,
Reinder Zuil en Jaap Bruijne. Al met al weer een geslaagde dag.

Arie Heynis winnaar snerttoernooi.
In het jaar dat Vledderboules 25 jaar bestaat, werd zaterdag 2 februari 2019 het eerste toernooi van het jaar gespeeld.
22 Boulers kwamen naar het speelterrein aan de Middenweg om te strijden om de hoogste eer op een toenooi dat in
het teken van snert stond. Het was geen snert weer, maar wel koud, doch dat mag de boulers van Vledder niet deren.
‘s Morgen twee partijen, daarna gezamenlijk aan de heerlijke warme snert van Streekslager Huisman met roggebrood
en spek. Om half twee weer naar de banen voor weer twee partijen. Alleen de behaalde punten werden opgeteld,
waardoor ook, al win je niet alle partijen, hoog kunt scoren. Winnaar is geworden Arie Heynis met 52 punten (op basis
van onderling resultaat), gevolgd door Vrouwkje Kroon ook met 52 punten, 3e Jolanda Mulder 50 punten. Verder waren er
nog chocoladeprijzen voor Joop Kroon 46p. Nel Garrelfs 42p. Henk van Vleeren 39p. Jan van Nieuwenhoven 32p. en Cora
Niehaus 30p. De bar- en keukenmedewerkers Coby en Hilbert Oukes hadden alles goed onder controle en verdienen een
pluim voor hun inzet. Het was weer een geslaagd toernooi en voor herhaling vatbaar.

Opsteker van het jaar voor Henk Zijlstra.

Aan het begin van de speelmiddag werd maandag 7 januari Henk Zijlstra in het
zonnetje gezet. Hij ontving uit handen van vice-voorzitter Reinder Zuil de opsteker
van het jaar, vergezeld van een bloemetje. Door scheidsrechters- en trainingscursus
van de NJBB te volgen en dit uit te dragen aan de leden heeft Henk veel bijgedragen
aan bewuster spelen en misschien wel verhoging van het niveau. Zijn aanwijzingen
dragen er toe bij dat er meer beleving is in het spel en het plezier toeneemt. Ook
als scheidsrechter is hij bij veel toernooien ingeschakeld. Jaarlijks zorgt hij voor een
training met uitleg van de spelregels.
Hij is voor velen een vraagbaak. “De opsteker is jou van harte gegund en zie het als
een beloning voor jouw inzet voor de vereniging” aldus Reinder.

Bijeenkomst nieuwe leden.

Door Reinder en Nel werden Eise Meijners, Jan en Mina Visscher
bijgepraat over het reilen en zeilen van de Vledderboules. Zij spelen al een
paar maanden bij ons en dat doen zij met veel plezier, zo vertelden zij.
Onderwerpen die aan bod kwamen waren hoe de commissies werken,
vooral de kantine- en de terreincommissie zijn uitgebreid aan de orde
geweest. Ook het nut van de trainingen en wat houdt een wedstrijdlicentie
in, ook de eigen en de bondstoernooien kwamen ter sprake. We hebben
ook een belangrijke tip gekregen over het opvangen van nieuwe leden die
geen speel ervaring hebben. Die nemen wij ter harte. Het was een geamuseerde bijeenkomst.
Van harte welkom. In dit kwartaal kunnen wij een aantal herintreders welkom heten. Emmy Kruijsman, Sonja Lodewijks
en ook Alexander Kortekaas zijn, na even weg geweest te zijn, weer terug op het oude nest.
Wij wensen ze veel speelplezier en we zien ze graag verschijnen op de banen van de boules.

Jubileum.
Op 10 maart 2019 bestond de vereniging 25 jaar. Via de Kokse Bergen en de Tippe is Vledderboules op de huidige lokatie
neergestreken. Initiatief nemer Andries Oldersma heeft baanbrekend werk verzet. Speelbanen zijn aangelegd, een
kantine werd ingericht, en er werd deelgenomen aan diverse toernooien. Een ontwikkeling waar we op 18 en 19 mei
aandacht aan willen besteden.
Zaterdag 18 mei vindt een toernooi plaats bij ontmoetingscentrum De Tippe in Vledder. Iedereen wordt tussen 9.30
uur en 10.00 verwacht in de kantine waar de kofﬁe klaar staat met iets lekkers. Daarna kan men met een paardetram
getrokken door een trekker naar De Tippe gebracht worden. Het Lesturgeonplein wordt omgetoverd in een dorpsplein in
Franse sferen, muziek, schilders zoals op Montmartre, stokbrood en wijn, alles versierd met vlaggetjes en last but not
least boulen op het plein. Er zal een laagje zand worden aangebracht en banen uitgezet.
Burgemeester Jager opent het toernooi. Burgemeester Jager van de gemeente Weststerveld opent om 11.00 uur het
toernooi. Daarna worden drie partijen gespeeld en om 16.00 uur is er een receptie voor leden en genodigden. Hier zal
tevens het cadeau van de leden worden aangeboden en vindt huldiging van de jubilarissen plaats.
Op zondag gaan we ons ontspannen en maken we een boottocht over de Friese meren. We vertrekken om 11.uur vanaf
de kantine met een bus van Brinkzicht en om 12.30 uur gaan we aan boord. Om17.30 uur zijn we terug in Vledder. Op de
boot genieten we van een boeren lunch en kunnen we herinneringen ophalen. Zo ziet het programma in grote lijnen eruit.
(Wijzigingen voorbehouden). Dit betekent dat we nog wel een beroep op de leden zullen doen om te helpen.

Informatiebijeenkomst NPC.

Op verzoek van de NJBB is op donderdagavond 28 februari 2019 een voorlichtingsavond gehouden over de Nationale
Petanque Competie (NPC) editie 2019 – 2020 voor zes verengingen uit de regio. De NPC is een competitie voor
verenigingsteams. Een dertigtal belangstellenden kwamen naar de kantine van Vledderboules. Discussie was er over
promotie, ja of nee. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de moeilijkheden. In district Noord wordt gespeeld op twee
locaties (Steenwijk en Sneek) en er vinden twee ontmoetingen op één dag plaats. De NPC bestaat in Noord uit een
vierde en een vijfde divisie. Seizoen 2018 – 2019 heeft Vledderboules met twee teams meegespeeld met verdeeld
succes. Voor volgend seizoen gaan we eerst met de wedstrijdlicentiehouders om tafel om te kijken wie er mee willen
doen en dan kunnen we bepalen met hoeveel teams we ons zullen aanmelden. Voor clublicentiehouders kunnen we
dispensatie aanvragen, aangezien de wedstrijdlicentie komt te vervallen per 1 januari 2020 en vervangen wordt door een
spelerspas. Dit biedt meer mogelijkheden. Je speelt met elkaar en gaat met elkaar voor de overwinning.

