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NIEUWSBRIEF februari 2020
Algemeen
Het jaar 2020 is voor de Stichting begonnen met twee mooie activiteiten. Op 03 januari werd het
Nieuwjaarstreffen georganiseerd. Vooraf is het altijd afwachten hoe de belangstelling voor zo’n activiteit
is, maar het treffen was een groot succes! Voor het bestuur aanleiding om het Nieuwjaarstreffen ook in
2021 te organiseren.
Op 25 januari werd de feestavond voor alle vrijwilligers en hun partner georganiseerd. Iedereen die
vanaf de bouw van de Boulodrôme tot op de dag van vandaag vrijwilliger was en is, werd door het
bestuur uitgenodigd. Met ruim vijftig aanwezigen werd ook deze activiteit een groot succes. Het bestuur
gaat deze avond nog evalueren en een besluit voor een (mogelijk) vervolg nemen.
Kantinecommissie
In een vergadering met de vaste barvrijwilligers is, op voorspraak van het bestuur, besloten te gaan
werken met een kantinecommissie. Vooralsnog adviseert deze commissie het bestuur over
verbetervoorstellen voor zowel de kantine als de keuken. Geleidelijk kunnen er andere taken, zoals
bijvoorbeeld de planning van de vrijwilligers, de inkoop voor de kantine en keuken etc. overgeheveld
worden naar deze commissie. Vanuit de vrijwilligers nemen Hetty Heijnen, Vera Engelen en Ger
Houtvast zitting in de commissie. Vanuit het bestuur is Wijnand Feenstra lid van de commissie.
Sportpark de Geusselt rookvrij
Het bestuur is benaderd door Maastricht Sport. Zij wil het gehele Geusselt complex met ingang van 01
maart 2020 rookvrij maken. Het bestuur heeft aangegeven dat de Boulodrôme op het terras na rookvrij
is en dat zij mee wil werken aan een rookzone op het terras. Maastricht Sport wil dit ondersteunen door
het leveren van een sticker, waarmee de rookzone op de grond kan worden aangebracht. Maastricht
Sport is voornemens de tekst “roken liever niet, maar hier is het toegestaan” op een gedeelte van het
terras aan te brengen.
Problemen met verwarming in de Boulodrôme
In de afgelopen maanden hebben wij veel problemen gehad met het functioneren van de verwarming in
de Boulodrôme. Het buro dat de installatie heeft geplaatst, is dagen bezig geweest om de installatie
goed te laten functioneren. Het lijkt er op dat de problemen verholpen zijn. Zowel voor het bestuur, als
voor onze gasten is dit te hopen.
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Organisatie toernooien
Eén van de doelstellingen van het bestuur is om tenminste tien toernooien per jaar in de Boulodrôme te
organiseren. In het verlengde van de organisatie van het Kersttoernooi, heeft het bestuur besloten een
Paastoernooi (04 april), een Zomertoernooi (27 juni) en het start Winterseizoen (26 september) te
organiseren. Ondanks dat op korte termijn meer informatie volgt toch even een doorkijk. Er is gekozen
om deze toernooien op zaterdagen te organiseren, er wordt doubletten gespeeld, met vier voorgelote
partijen. Het inschrijfgeld is door het bestuur bepaald op tien euro per doublette. Nieuw is en hopelijk
aantrekkelijk voor de deelnemers, dat het prijzengeld (het volledige inschrijfgeld) in natura wordt
uitgekeerd en dat er voor iedere deelnemer een prijs is!!!! Begin maart starten wij met de inschrijving
maar daar krijgt iedere abonnementhouder nog informatie over.
Verder onderzoekt het bestuur de mogelijkheid om op vrijdagavond 14 augustus a.s. een soort
“recreatief Vrijthoftoernooi” in de Boulodrôme te organiseren. Dit zal dan echt in de geest van het
Vrijthoftoernooi en op vrijdagavond georganiseerd worden. In de volgende Nieuwsbrief volgt hier meer
informatie over.
Fooienpot
Het bestuur heeft meerdere keren de vraag gekregen de fooienpot te herintroduceren. Uit
veiligheidsoverwegingen heeft het bestuur besloten om geen enkel cashgeld in de Boulodrôme te
hebben, dus ook geen fooienpot. Wat bij veel bezoekers van de Boulodrôme niet bekend is, is dat met
het huidige kassasysteem wel degelijk fooi voor de vrijwilligers gegeven kan worden. Dit kan in het
systeem ingebracht worden, maar dan dient de klant dit voor het pinnen aan de vrijwilliger kenbaar te
maken. De fooien worden niet hoofdelijk aan de vrijwilliger(s) uitbetaald, maar hiermee organiseert het
bestuur aan het eind van het jaar iets leuks voor de vrijwilligers.
Onderhoud omgeving de Boulodrôme
Op zaterdag 21 maart a.s. vanaf 10.00 uur wordt het buitengedeelte van de Boulodrôme opgeknapt en
klaargemaakt voor het zomerseizoen. Er zijn allerlei werkzaamheden te doen, het één wat technischer
en het ander (zoals het afspuiten van de stoelen) kan door iedereen uitgevoerd worden. Onder het
gezegde “vele handen maken licht werk” zoeken wij nog enkele vrijwilligers. Uiteraard zorgt het bestuur
voor een hapje en een drankje. Mocht je mee willen helpen, meld je dan aan bij Joop Weerts (tel. 0621884209) of bij Paul van Rijsselt (tel. 06-49939833).
Idee uit de ideeënbus
Er is een idee ingediend om in de toiletten geen handdoeken meer op te hangen, maar handdrogers aan
te brengen. Het bestuur heeft dit idee overgenomen en deze worden op korte termijn aangebracht.

