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NIEUWSBRIEF November 2021 

 

Algemeen: 

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van de Stichting Boulodrôme Maastricht jou in kennis stellen van enkele 

zaken die momenteel actueel zijn. Ondanks dat we te maken hebben met een pandemie en veel dingen stil liggen 

is het wel de taak van het bestuur om vooruit te kijken en de juiste beslissingen te nemen.  

Contributie 2022: 

Al van de opening van de Boulodrôme in oktober 2017 is de contributie van in eerste instantie de halpas en later 

het abonnement vastgesteld op € 75,- per jaar. Ondanks dat de prijzen van de huur, energie, verzekeringen, etc. 

zijn toegenomen heeft het bestuur ook voor het jaar 2022 besloten de contributie van de abonnementen vast te 

stellen op € 75,- per jaar, dit ondanks dat een verhoging van de contributie meer dan gerechtvaardigd zou zijn. Dit 

kunnen wij doen doordat ook in het jaar 2021, ondanks de sluiting van enkele maanden, wij diverse toernooien 

en clinics voor derden hebben georganiseerd, dit naast onze vele vaste activiteiten. Hiervoor hebben wij een 

beroep kunnen doen op diverse vrijwilligers en de inkomsten uit deze activiteiten hebben er voor gezorgd dat wij 

enige financiële reserves hebben opgebouwd. Een woord van dank aan alle vrijwilligers is hier zeker op zijn plaats. 

De kosten van het abonnement voor de leden van JBC Amby en Mosa Petanca worden in de 

verenigingscontributie verwerkt en door de verenigingen geïncasseerd. De losse abonnementhouders krijgen in 

de loop van volgende week een betalingsverzoek van de penningmeester van SBM.  

Consumptieprijzen 2022: 

In oktober 2019 heeft het bestuur de consumptieprijzen verhoogd. Zij heeft toen de intentie uitgesproken om in 

2020 geen prijsverhoging meer toe te passen. Ook in 2021 heeft het bestuur de consumptieprijzen wederom niet 

verhoogd. Ondanks dat bekend is dat de brouwerijen vooral de bierprijzen in 2022 met procenten gaan verhogen, 

heeft het bestuur besloten om de consumptieprijzen voor 2022 wederom ongemoeid te laten, tenzij de 

inkoopprijzen dusdanig meer stijgen dan nu voorzien. Zowel het besluit om de contributie 2022, als de 

consumptieprijzen in 2022 niet te verhogen ziet het bestuur als een gedeeltelijke compensatie voor de 

abonnementhouders voor de keren dat er geen gebruik gemaakt kon en kan worden van de Boulodrôme.  

Herinstructie Reanimeren en bedienen AED: 

Op 20 oktober jl. hebben diverse vrijwilligers de her-instructie reanimeren en het bedienen van de Automatische 

Externe Defribillator (AED) gevolgd. De vrijwilligers die hieraan hebben deelgenomen zijn allemaal geslaagd. 

Daarnaast hebben wij nog enkele abonnementhouders die deze vaardigheden al bezitten. Van al deze vrijwilligers 

is een overzicht gemaakt dat o.a. op het mededelingenbord in de hal hangt. Ook hier geldt weer een groot 

compliment aan deze vrijwilligers dat zij zich belangeloos in willen zetten voor de veiligheid van ons allemaal. 

Dank daarvoor. 
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Vrijwilligersavond: 

Uit de bovenstaande drie punten blijkt nogmaals dat de Stichting alleen kan functioneren dankzij de inzet van de 

vele vrijwilligers. Als blijk van waardering heeft het bestuur besloten om op zaterdagavond 22 januari a.s. een 

vrijwilligersavond te organiseren. De vrijwilligers worden hierover persoonlijk nog geïnformeerd en de avond kan 

natuurlijk alleen doorgaan als de omstandigheden dit toelaten.  

Toernooien:  

Het is een open deur te stellen dat we momenteel in een zeer onzekere tijd leven. Helaas heeft het bestuur 

moeten besluiten het Kersttoernooi van zondag 19 december te annuleren. Dit heeft er vooral mee te maken dat 

pas op 14 december de volgende maatregelen door het kabinet besproken worden en op vrijdag 17 december 

pas de volgende persconferentie is. Voorlopig blijft de planning van het Onnozelentoernooi op dinsdag 28 

december wel staan. Voor dit toernooi heeft het bestuur het aantal inschrijvingen beperkt tot 24 doubletten, 

zodat voor iedere deelnemer een gegarandeerde zitplaats op 1,5 meter afstand van elkaar geboden kan worden 

in de kantine en op baan 8 in de hal. Voor verdere informatie verwijzen wij naar het bijgevoegde affiche. 

Nieuwjaarstreffen: 

Op zaterdag 8 januari 2022 wil het bestuur het jaarlijkse Nieuwjaarstreffen organiseren.  Hiervoor wachten we 

nog even de ontwikkelingen af en mocht dit Nieuwjaarstreffen doorgaan dan houden wij dat van 15.00 – 18.00 

uur. Wij verwachten jullie in de 2e helft van december meer informatie over te kunnen sturen.  

2022: “Kleding voor spieren!”: 

Nieuwsbrieven van het bestuur van SBM zijn primair bedoelt om informatie over het reilen en zeilen binnen de 

Boulodrôme te communiceren. Recent heeft het bestuur het verzoek gekregen om onderstaand artikel met jou te 

delen. Daar het bestuur het initiatief van de Stichting Rollen voor Spieren van harte ondersteunt heeft het gemeend 

hier een uitzondering voor te maken. Het bestuur doet wel een dringend beroep op jou om geen kleding voor dit 

doel mee te nemen naar de Boulodrôme en af te wachten op communicatie van dagen waarop de kleding 

ingezameld wordt.  

In samenwerking met Stichting Actie 68 Maastricht organiseert Stichting Rollen voor Spieren van Glenn Wijntjens 

in 2022 de kledingactie: “Kleren voor spieren”.  De opbrengst gaat in zijn geheel naar Stichting Rollen voor Spieren 

(onderzoek spierziekte FA). Daarom nu al onze vraag: Doe oude kleding en schoenen in plastic zakken en bewaar 

ze voor Glenn / Stichting Rollen voor Spieren.  In maart organiseren we een grootse inzameldag! Alvast bedankt. 

Wij houden jullie op de hoogte. Glenn Wijntjens – Frans Mouthaan – Willie Wijntjens 

 

Namens het bestuur van SBM, 

Wijnand Feenstra, secretaris 
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