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Beste Boulodromers,
Met het zomerseizoen en de schoolvakanties voor de deur wil het bestuur van Stichting Boulodrome Maastricht
(SBM) jullie graag informeren over een aantal ontwikkelingen.
In de voorjaarsbrief 2019 is al melding gemaakt van de bestuurssamenstelling en zijn vacatures. Sedert begin juni
heeft Bestuurslid Pim van den Broek te kennen gegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen vanwege te drukke
werkzaamheden. Het bestuur dankt Pim voor de vele werkzaamheden die Pim in de afgelopen jaren voor onze
Stichting heeft gedaan. Momenteel is Pim bezig met de afronding van een aantal zaken die hij naar verwachting in
augustus zal afronden en overdragen. Een aantal zaken heeft hij al overgedragen, zodat de continuïteit van het
secretariaat gewaarborgd is.
Gelukkig kan ik melding maken van het aantreden van 2 nieuwe bestuursleden in de persoon van Irma Thimister
en Wijnand Feenstra per 22 juni 2019. Graag wil ik hun beiden van harte welkom heten in ons bestuur. Irma zal
de rol van secretaris op zich nemen en Wijnand wordt bestuurslid algemene zaken. De zittende bestuursleden
hebben 21 juni 2019 hun benoeming in het bestuur uitgesproken tijdens bestuurlijk overleg in de Boulodrome.
Vanaf deze datum wordt ons algemeen mailadres info@boulodromemaastricht.nl beheert door Irma.
Binnen het bestuur is al geruime tijd de vacature van Penningmeester vacant. Momenteel wordt via de financiële
commissie het penningmeesterschap ingevuld door Thuur Meertens.
Ook is er versterking in de kantinebezetting te melden. Ilse Daems, Daimy Alfonso Ballester, Thuur Meertens en
Ramon Berghmans hebben hun eerste bardiensten gedraaid. Wij wensen hun veel succes. Hopelijk kunnen we in
de komende weken nog een aantal nieuwe vrijwilligers toevoegen aan onze kantinebezetting. So wie so zijn
vrijwilligers op welk gebied dan ook van harte welkom. Interesse? Meld je bij de secretaris of een van de andere
bestuursleden voor een oriënterend gesprek.
Nog vroeg, maar toch willen we alweer de aandacht vragen voor komend Winterseizoen. In de maand augustus
zullen we starten met het inventariseren van de belangstelling voor het Jaarabonnement 2020. We gaan dan ook
weer de mogelijkheid bieden aan niet jaarabonnementshouders die een abonnement voor 2020 nemen, om met
een kleine toeslag vanaf 1 oktober 2019 gebruik te maken van het jaarabonnement 2020.
Door het bestuur van JBC Ambij is het bestuur van SBM in kennis gesteld van het feit dat per 1 oktober 2019 JBC
Amby zijn domicilie kiest in en op het Boulodrome-complex. Het bestuur van SBM heet JBC Amby van harte
welkom.
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Door de financiële commissie zijn een aantal adviezen afgeven voor de modernisering van de financiële
administratie, de invoering van een kassasysteem en de mogelijkheid van Pinnen. Het bestuur hoopt in
juli/augustus een besluit hierover te kunnen nemen.
De afgelopen maanden hebben wij heel wat Boule-gerelateerde groepen mogen ontvangen in onze Boulodrome.
De basis is iedere keer jeu de boule. Via ons algemeen mailadres info@boulodromemaastricht.nl kunt u te allen
tijde contact opnemen voor het houden van een verjaardagsfeest, een bedrijfsuitje, even een andere sportdag,
gewoon effe boulen, een team buildingsdag. Een uitgebreid palet van mogelijkheden qua spel, maar ook voor een
stukje vla, een kopje koffie, een snack, barbecue, koud- en warm buffet, diverse dranken zijn er mogelijkheden
van onze Boulodrome.
Het bestuur van de Stichting Boulodrome Maastricht wenst iedereen een prachtige zomertijd, een fijne vakantie
en veel boule plezier.
Met vriendelijke groeten,
Ger Lieben
Voorzitter SBM
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