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NIEUWSBRIEF september 2019 
SBM dringend op zoek naar vrijwilligers 

Zoals bekend wordt de Boulodrôme volledig gerund door vrijwilligers. Dit geldt voor zowel de vaste 
openingstijden, als voor de (vele) activiteiten die bij ons georganiseerd worden. In de afgelopen maanden is ons 
team gelukkig uitgebreid met Ilse, Daimy, Ramon, Annie en Vera, waar het bestuur hen erg dankbaar voor is, 
maar wij hebben nog steeds niet voor alle dagdelen een vaste bezetting. In het winterseizoen zijn wij van 
maandag tot en met vrijdag alle avonden geopend (van 19.00 uur tot 23.00 uur) en van maandag tot en met 
donderdag (van 13.00 uur tot 17.00 uur) alle middagen. Het streven van het bestuur is onze abonnementhouders 
(voorheen halpashouders) zo optimaal mogelijke ontspanning te bieden binnen de Boulodrôme.  Maar….om te 
voorkomen dat wij onze openingstijden aan moeten passen, of mogelijk activiteiten moeten schrappen, dient ons 
team vrijwilligers op zeer korte termijn sterk uitgebreid te worden.  

Heb jij ervaring in de horeca, of heb je altijd al graag vrijwilligerswerk in de horeca willen verrichten, neem dan 
contact op met onze bestuursleden Ger Lieben (06 – 12504001 / gerlieben@gmail.com ), of Joop Weerts (06 – 
21884209 / joop.weerts@home.nl ). Zij kunnen je meer informatie geven over het werken als vrijwilliger in de 
Boulodrôme. Als je concreet interesse hebt wordt je uitgenodigd voor een gesprek met een delegatie van het 
bestuur en krijg je een instructie over het werken achter de bar. 

Concreet is het bestuur op zoek naar vrijwilligers voor: 

Maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag; 

Maandag-, dinsdag- en donderdagavond. 

Tevens heeft het bestuur al vaker de vraag gekregen of op een ochtend de Boulodrôme geopend kan worden. Dat 
wil zij best overwegen, maar alleen als daar op voorhand vrijwilligers voor beschikbaar zijn. Het betreft een in 
overleg met de vrijwilligers te bepalen ochtend en de openingstijd wordt dan van 09 uur tot 12.00 uur. Ook 
hiervoor geldt dat mocht je hier concreet interesse in hebben, je contact kunt opnemen met de bestuursleden 
Ger Lieben of Joop Weerts.  

Organisatie activiteiten voor derden een doorslaand succes 

Vanaf augustus 2019 heeft het bestuur extra aandacht besteed aan het werven van activiteiten voor derden in de 
Boulodrôme. Voor de Stichting is het van wezenlijk belang dat wij die activiteiten binnen kunnen halen, omdat wij 
onze financiële positie hiermee kunnen versterken. Dit is een geweldig succes geworden, waarbij alleen al voor de 
het laatste kwartaal van 2019 acht afspraken zijn gemaakt. De meeste groepen hebben de middag gereserveerd 
(zowel door de week als in het weekend) en starten veelal met koffie en vlaai, boulen dan drie partijen en sluiten 
af met een consumptie of met een hapje eten.  Daar het overwegend mensen zijn die nooit gebouled hebben, 
wordt SBM meestal gevraagd de wedstrijdleiding te verzorgen en enkele spelbegeleiders te leveren. Ook hier 
geldt weer voor, dat we dringend op zoek zijn naar vrijwilligers die tijdens zo’n activiteit bardienst willen draaien 
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en/of als spelbegeleider willen helpen.  De eerste prioriteit heeft op dit moment het vinden van spelbegeleiders 
voor 2 activiteiten op zondagmiddag 27 oktober a.s. 

De werkwijze is als volgt: zodra onze secretaris afspraken heeft gemaakt met een belangstellende, stuurt zij naar 
al onze vrijwilligers de datum van de activiteit, de tijden waarop de vrijwilligers aanwezig moeten zijn, het 
gewenste aantal vrijwilligers en het aantal benodigde spelbegeleiders. De bij ons bekende vrijwilligers kunnen dan 
per activiteit aangeven of zij beschikbaar zijn, waarna de secretaris een draaiboek per activiteit maakt. Mocht je 
hiervoor interesse hebben, neem dan eveneens contact op met de eerder genoemde bestuursleden. 

Kassasysteem per 01 oktober operationeel 

Inmiddels is het kassasysteem in de Boulodrôme geplaatst en hebben alle vaste vrijwilligers op 20 september jl. 
een online instructie gehad. De kassa lijkt een enorme aanwinst te zijn en erg gebruiksvriendelijk. Voor onze 
vrijwilligers zal het desondanks in het begin best nog even wennen en zoeken zijn, waarvoor het bestuur uw 
begrip vraagt als het aanslaan en afrekenen in het begin mogelijk iets langer duurt!!  

Zoals in de Nieuwsbrief van augustus 2019 al vermeld, is het kassasysteem vanaf 01 oktober 2019 operationeel en 
kan er vanaf die datum zowel cash als met de pinpas betaald worden. Daar het bestuur uit 
veiligheidsoverwegingen het liefst helemaal geen cashgeld in de Boulodrôme heeft, is het vanaf 01 januari 2020 
alleen nog mogelijk met de pinpas te betalen.  

Om financiële redenen heeft het bestuur er voor gekozen geen bonnenprinter te kopen, maar de kassa wel te 
voorzien van een klantendisplay. Via deze display kunt u volgen wat de vrijwilliger voor u in het systeem inbrengt. 
Het blijft mogelijk dat u uw bestelling meteen afrekent, maar u kunt er ook voor kiezen een bon op uw naam aan 
te laten maken en aan het eind het volledige bedrag af te rekenen. Met onze vrijwilligers hebben wij afgesproken, 
dat zij u de gelegenheid geven de bon op het display in te zien, alvorens op de knop contant of pin te drukken. Dat 
is het moment dat uw bon uit de display en het systeem verdwijnt.  Voor alle partijen zal het waarschijnlijk even 
wennen zijn, maar het bestuur is er van overtuigd dat het kassasysteem een enorm succes wordt!!! 

Tot slot 

Op zondag 22 december organiseert SBM haar jaarlijkse Kersttoernooi en op zaterdag 28 december het 
Onnozelentoernooi. Voor beide toernooien is geen licentie nodig. Verdere informatie volgt nog, maar noteer deze 
data alvast in uw agenda.   

Maastricht, 25 september 2019 

 

Stichtingsbestuur Boulodrôme Maastricht 

PS: Mocht je deze nieuwsbrief als abonnementhouder niet ontvangen hebben, geef dan je emailadres even door 
aan Info@boulodromemaastricht.nl 
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