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NIEUWSBRIEF december 2019 

Het jaar 2019 loopt ten einde, tijd om de balans op te maken 
Nu het jaar 2019 ten einde loopt, is het tijd om de balans op te maken. De redactie van de Nieuwsbrief 
sprak daarover met Ger Lieben, de voorzitter van de Stichting Boulodrôme Maastricht (SBM). “Met heel 
veel vrijwilligers hebben wij er voor gezorgd dat er een stabiele Stichting Boulodrôme staat. Het aantal 
abonnementhouders is gestegen naar ongeveer 200, de activiteiten voor derden zijn enorm 
toegenomen en de verhuur van de banen aan de in de Boulodrôme residerende verenigingen is 
eveneens toegenomen. Daarnaast zijn de kantine opbrengsten gestegen. Al deze zaken hebben ervoor 
gezorgd, dat we mogen spreken van een (financieel) gezonde Stichting!! Een hoogtepunt is zeker de 
toetreding van JBC Amby per 01 oktober jl. als residerende vereniging binnen de Boulodrôme. Dit 
voldoet aan onze doelstelling, om zoveel mogelijk Jeu de Boule activiteiten in Maastricht en omgeving te 
concentreren in de Boulodrôme”, aldus Ger.  Het is bekend dat SBM de Boulodrôme volledig runt met 
vrijwilligers. Ondanks dat er altijd behoefte is aan het uitbreiden van de vrijwilligerspoule heeft het 
bestuur daar ook stappen in kunnen maken. “We hebben het bestuur kunnen uitbreiden met twee 
personen en er zijn gelukkig ook meer vaste vrijwilligers bijgekomen voor achter de bar” zegt Ger met 
genoegen. Voor de stabiliteit van SBM hoopt hij wel dat er nog meer vrijwilligers zich aanmelden. “In de 
vorige Nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan om vrijwilligers te werven. De oproep ging toen over 
vrijwilligers voor vaste dagdelen. Het is ook mogelijk dat mensen zich opgeven voor bijvoorbeeld één of 
twee dagdelen per maand. Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor de maandagmiddag, 
maandagavond en donderdagavond. Gegadigden kunnen zich hiervoor bij mij melden”. 
 
Taakverdeling bestuur 
Het beheer van de financiën van SBM  ligt op dit moment in handen van Thuur Meertens. Thuur is geen 
bestuurslid en verricht deze werkzaamheden als boekhouder van SBM. Hij heeft eerder aangegeven dit 
te willen doen, tot het bestuur een penningmeester heeft. Intern heeft het bestuur naar een oplossing 
gezocht en gevonden. Per 01 januari 2020 wordt Irma penningmeester en neemt Wijnand het 
secretariaat van haar over. Het bestuur bedankt Thuur voor de wijze waarop hij in eerste instantie het 
penningmeesterschap en later zijn rol als boekhouder heeft vervuld. Wij zullen op gepaste wijze 
afscheid van Thuur nemen. 
 
Kerst- en Onnozelen toernooi 
De mogelijkheid om in te schrijven voor het Kerst- en Onnozelen toernooi staat al enkele weken open. 
Ten tijde van het schrijven van deze Nieuwsbrief was het aantal inschrijvingen voor het Kersttoernooi 16 
teams en het Onnozelen toernooi 18teams. Het is aan te bevelen om vooraf in te schrijven bij Rudi 
Michon, want vol is vol. Het emailadres van Rudi is rudimichon@home.nl Er is ruimte voor 32 teams per 
toernooi!!!! 
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Abonnementen 
Inmiddels zijn alle abonnementhouders verzocht hun contributie voor het abonnement van 2020 te 
voldoen. Daar de bond (NJBB) vanaf 2020 met een ander systeem voor de licenties gaat werken, heeft 
het bestuur besloten dat alle abonnementhouders een persoonlijk abonnement krijgen. Zodra de 
betalingen bij SBM binnen zijn, wordt het abonnement aangemaakt. Wij streven ernaar om deze tussen 
15 en 20 december 2019 in de Boulodrôme uit te reiken. 
 
Doelstellingen 2020 
Een Stichting die voor nu en in de toekomst gezond wil blijven, dient duidelijke doelen te stellen. Voor 
het jaar 2020 zijn dat in ieder geval: 

- Het aantal abonnementhouders tenminste te houden op 200 en uit te breiden met 10% om 
eventuele opzeggers op te vangen;  

- De contracten voor het verhuren van de banen te continueren; 
- Ten minste twintig activiteiten te organiseren voor derden; 
- Ten minste tien toernooien te (laten) organiseren in de Boulodrôme; 
- Het aantal reclameborden uit te breiden naar ten minste vijftien; 
- Het aantal vrijwilligers uit te breiden, zodat we op ieder dagdeel een vaste vrijwilliger hebben. 

Verder heeft het bestuur de ambitie om de Boulodrôme zeven dagen per week open te hebben. Deze 
ambitie kan natuurlijk alleen gerealiseerd worden indien wij daar voldoende vrijwilligers voor hebben. 

Al deze doelstellingen moeten er toe leiden, dat we over geheel het jaar 2020 een resultatenrekening 
(baten minus kosten)  hebben met een positief saldo van tenminste 5%. Deze is nodig om ook in de 
toekomst te kunnen blijven investeren in de Boulodrôme. 

Gesloten tijdens en rond de feestdagen 
Het bestuur heeft besloten de Boulodrôme op 24, 25 en 26 december a.s. alsmede op 31 december en 
01 januari 2020 te sluiten. 
 
Nieuwjaarstreffen in de Boulodrôme 
Het is de wens van het bestuur om het Nieuwe jaar te starten met al haar abonnementhouders het 
beste en vooral een fijn Jeu de Boule jaar toe te wensen. Daartoe organiseert zij op zaterdag 04 januari 
2020 van 15.00 uur tot 18.00 uur een Nieuwjaarstreffen in de Boulodrôme. Hier zijn alle 
abonnementhouders voor uitgenodigd. Het bestuur rekent op een grote opkomst!!! 
 
Tot slot 
Het bestuur ziet met veel plezier terug op het jaar 2019 en hoopt dat al onze gasten dat ook doen. Wij 
wensen een ieder hele fijne feestdagen toe en een gezond 2020 met wederom heel veel jeu de Boule 
plezier. 
Bestuur SBM 


