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 NIEUWSBRIEF september 2022  

 
Uitkomst enquête kwaliteitsonderzoek de Boulodrôme  
 
Door een andere indeling van de stageopdracht van Demi Frantzen, heeft het langer dan 
verwacht  geduurd dat we de uitkomsten van de enquête hebben ontvangen. Liefst 63 respondenten 
hebben de  enquête ingevuld en de uitkomsten zijn vrijdag 26 augustus jl. in het bestuur besproken. In 
algemene zin  kan gesteld worden, dat de respondenten erg tevreden zijn over het reilen en zeilen binnen 
de  Boulodrôme. De meeste opmerkingen gingen over de opzet van de toernooien en deze 
waren  tegenstrijdig: van een toernooi organiseren voor alleen licentiehouders, tot een toernooi 
organiseren  voor alleen de mindere boulers. Het bestuur staat op het standpunt dat toernooien die zij 
organiseert,  toegankelijk moeten zijn voor alle abonnementhouders en neemt deze aanbevelingen niet 
over.   

Organisatie toernooien en instellen van een toernooicommissie  

Dit jaar organiseert het bestuur van SBM nog de volgende toernooien:  

20 november: het Memorial Annie Heckers toernooi;  

18 december: het Kersttoernooi;  

28 december: het Onnozelentoernooi.  

Vanaf 2023 wil het bestuur de toernooien graag overwegend laten organiseren door een toernooicommissie. 
Het  liefst ziet het bestuur dat deze commissie uit drie tot vijf abonnementhouders bestaat. De toernooien 
dienen  binnen de volgende kaders georganiseerd te worden:  

- Ze zijn in ieder geval toegankelijk voor alle abonnementhouders;  
- Het inschrijfgeld wordt volledig uitgekeerd in geldprijzen en in natura, waarbij het prijzengeld  voor de 

eerste plaats maximaal 25% van het totale inschrijfgeld bedraagt;  
- Er wordt maximaal één toernooi per maand georganiseerd;  
- SBM zorgt voor de bar- en keukenbezetting;  
- De vorm van het toernooi is de verantwoordelijkheid van de commissie.  

 
Mocht je een bijdrage willen leveren aan de organisatie van onze toernooien, meld je dan voor 15 september 
a.s.  aan via info@boulodromemaastricht.nl  
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Boulodrôme Winter Avond Competitie 2022/2023  

Het bestuur heeft besloten in het winterseizoen 2022/2023 weer de Boulodrôme Winter 
Avond  Competitie te organiseren. Deze competitie wordt opgezet voor onze abonnementhouders en 
wordt  gespeeld op dinsdag- en woensdagavond. Om toch een winnend team te krijgen, wordt aan het 
eind van  
 
de competitie een finaledag op een zaterdagmiddag georganiseerd. Op korte termijn kunnen jullie 
alle  informatie over de competitie, inclusief een inschrijfformulier tegemoet zien.  
 

Openhuis op zaterdagmiddag 08 oktober a.s.  
 
Mede dankzij de vele clinics die wij voor derden mogen organiseren, krijgt de Boulodrôme een 
steeds  grotere naamsbekendheid in Maastricht en omstreken. Toch heeft dit nog maar een beperkt 
aantal  nieuwe abonnementhouders opgeleverd. Tevens is het bekend dat er heel wat mensen zijn die in 
de  zomer op een jeu de boulebaan in hun omgeving spelen, maar in de winter niet actief zijn. Tijdens 
een  opendag willen wij deze mensen aanbieden om zelf de mogelijkheden van het jeu de boulen in 
de  wintermaanden in de Boulodrôme te ondervinden. Hiervoor organiseren wij op zaterdagmiddag 
08  oktober a.s. van 14.00 uur tot 17.00 uur een openhuis. Wij zouden het fijn vinden, als 
diverse  abonnementhouders die middag komen boulen. Mocht jij dat willen, meld je dan even per mail 
aan via  info@boulodromemaastricht.nl  

Camerabewaking uitgebreid  

Tot op heden beperkte de camerabewaking zich tot de ingang en het terras van de 
Boulodrôme.  Inmiddels is deze camerabewaking uitgebreid naar de gehele Boulodrôme. Hiermee 
verwacht het  bestuur de veiligheid van onze Boulodrôme te vergroten.  
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