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NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2019 
Algemeen. 

In de afgelopen weken hebben we weer heel wat gasten over de vloer gehad, die voor het eerst in de 
Bouledrôme waren. Denk hierbij aan de Luxemburgse gasten van Mosa Petanca en de deelnemers aan het groot 
Mosa Petanca toernooi. De meeste gasten waren lyrisch over ons Boulodrôme en er werd zelfs over “het pareltje 
van Maastricht” gesproken. Met ons allen mogen wij er trots op zijn dat we de Boulodrôme tot onze beschikking 
hebben.  

Echter…… het exploiteren van de Boulodrôme brengt ook veel kosten met zich mee. De grootste kostenpost is de 
huur en omzetbelasting die wij aan de Gemeente Maastricht moeten betalen. Daarnaast zitten de kosten vooral 
in instandhouding en onderhoud, het wekelijks (laten) schoonmaken (de kantine, toiletten en de gang), de 
verzekeringen, investeringen etc. De belangrijkste bron van inkomsten is de verkoop van vooral consumpties in de 
kantine, de contributies van de abonnementen, een beperkt aantal sponsoren en het organiseren van jeu de 
boule gerelateerde activiteiten voor derden. Omtrent de inkomsten heeft het bestuur besluiten genomen ten 
aanzien van de contributie van het abonnement en prijzen van de consumpties. 

Contributie van het abonnement. 

Het bestuur heeft besloten de contributie van het abonnement voor 2020 (van 01 januari t/m 31 december) 
ongewijzigd te houden op € 75 . Mensen die vanaf het winterseizoen een abonnement willen hebben, betalen 
vanaf 01 oktober 2019 €10, onder de voorwaarde dat aansluitend een abonnement voor 2020 wordt aangeschaft. 

Consumptieprijs. 

Met ingang van 01 januari 2019 heeft de overheid besloten het lage BTW tarief van 6% te verhogen naar 9%. 
Destijds is deze verhoging niet verwerkt in de consumptieprijzen van de Boulodrôme. Inmiddels zijn de 
inkoopprijzen, de energie, de verzekeringen etc. allemaal duurder geworden. Het bestuur heeft daarom besloten 
ingaande het winterseizoen dat start op 01 oktober a.s. de consumptieprijzen te verhogen. Zonder alle nieuwe 
consumptieprijzen op te sommen, willen wij jullie toch graag een beeld geven van deze prijsverhoging. Zo gaat de 
prijs van een getapt glas pils van € 1,80  naar € 2,00 . Ger Lieben, voorzitter van het Stichtingsbestuur snapt dat 
het een impopulair besluit is, maar tevens wel een noodzakelijk besluit. “Als bestuur zijn wij verantwoordelijk 
voor het financiële reilen en zeilen van de Boulodrôme en kijken niet alleen naar de korte- maar ook naar de 
lange termijn. Dit besluit hebben wij moeten nemen in het belang van de continuïteit van de Boulodrôme” aldus 
Ger. 

Kassasysteem met pinautomaat. 

Eén van de eerder genoemde investeringen is de aankoop van een elektronisch kassasysteem met pinautomaat. 
Dit kassasysteem en de pinautomaat zijn vanaf 01 oktober 2019 operationeel. Vanaf die datum is sprake van een 
duale fase en kan er zowel cash als met de pin afgerekend worden. Uiteindelijk wil het bestuur, om 
veiligheidsoverwegingen, geen cash geld meer in de Boulodrôme hebben, vandaar dat zij besloten heeft om per  
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01 januari 2020 volledig over te gaan op pinbetaling. Met de duale fase van drie maanden is het bestuur van 
mening dat zij een behoorlijke gewenningsperiode aanhoudt. 

 

Winteravond Competitie 2019/2020. 

Het bestuur heeft besloten om samen met Rudi Michon weer een Winteravond Competitie te organiseren. De 
competitie wordt op dinsdagavond gehouden en in afwijking van vorig jaar worden er twee wedstrijden per 
avond gespeeld. De volledige informatie en het inschrijfformulier worden alle abonnementhouders op 01 
september a.s. per mail toegestuurd. 

Noteert u de datum vast? 

Het bestuur van SBM heeft eveneens besloten om dit jaar wederom het Kerst- en het Onnozelentoernooi te 
organiseren. Voor beide toernooien is geen licentie nodig. De data waarop de toernooien gehouden worden zijn: 

22 december 2019 het Kersttoernooi; 

28 december 2019 het Onnozelentoernooi. 

Verdere informatie volgt nog.  

 

Maastricht, 27 augustus 2019 

 

Stichtingsbestuur Boulodrôme Maastricht 
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