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NIEUWSBRIEF december 2020 

 

Met deze nieuwsbrief willen we je een korte terugblik op het jaar 2020 geven, alsmede een doorkijk naar het jaar 

2021. 

Korte terugblik. 

Het jaar 2020 zijn wij op een mooie wijze gestart. Het Nieuwjaarstreffen werd goed bezocht en in januari hebben 

we de eerste vrijwilligersavond mogen organiseren voor alle vrijwilligers die vanaf het eerste uur hebben 

bijgedragen aan de totstandkoming van de Boulodrôme en de exploitatie daarvan. Beide activiteiten zijn als zeer 

geslaagd de boeken ingegaan.  

De belangstelling voor het jeu de boulen was groot en vanaf het beging van het jaar hebben wij diverse clinics 

mogen organiseren. Echter ………. vanaf maart werd het iedereen duidelijk dat het coronavirus om zich heen aan 

het slaan was en uiteindelijk had dit virus ook grote gevolgen voor de Boulodrôme. Wat de impact van het virus 

precies zou zijn kon niemand inschatten. Uiteindelijk heeft de regering een Lockdown ingesteld. Vanaf vrijdag 13 

maart heeft het bestuur de deuren van de Boulodrôme, in eerste instantie voor 1 week, moeten sluiten.  

Uiteindelijk is die week verlengd tot medio juni. Vanaf dat moment mocht er weer met diverse ,beperkingen, 

gebouled worden. Onze kantine moest helaas nog gesloten blijven tot 1 juli. Vanaf die tijd hebben we een mooi 

zomerseizoen gedraaid, ondanks alle beperkingen. We hebben o.a. 3 toernooien kunnen organiseren waaronder 

een zeer geslaagd experiment: het Zomeravondtoernooi. 

In die periode ontstond ook een (nog) mooiere samenwerking met de besturen van Mosa Petanca en JBC Amby. 

Daar de NJBB regio afdeling Zuid had besloten de Zomeravondcompetite (ZAC) niet te organiseren, hebben de 

besturen van de eerder genoemde verenigingen een alternatieve ZAC georganiseerd. Dit initiatief heeft er mede 

toe bijgedragen, samen met de organisatie van enkele clinics , dat we toch nog een redelijk financieel goed 

zomerseizoen hebben gedraaid. Hieruit blijkt maar weer dat het exploiteren van de Boulodrôme alleen in een 

goede samenwerking plaats kan vinden. Vanwege de coronamaatregelen hebben we helaas ook een zestal grote 

clinics af moeten zeggen en zijn daardoor de nodige inkomsten misgelopen.  

Door het oplopende aantal besmettingen en hierdoor de verscherpte maatregelen van het kabinet, hebben we 

begin oktober helaas de kantine weer moeten sluiten. Gelukkig bleef wel de mogelijkheid voor de 

abonnementhouders om te kunnen boulen. Daar de besmettingen bleven stijgen, heeft het kabinet op maandag 

14 december een harde Lockdown ingesteld, hetgeen inhield dat wij tenminste van 15 december t/m 19 januari 

onze deuren weer moesten sluiten. Al met al een hard gelach voor alle boulers, maar ook voor het bestuur van 

SBM dat er voor moet zorgen dat we de Boulodrôme nu en in de toekomst draaiende houden. Ondanks dat we 

succesvol een beroep hebben kunnen doen op enkele steunpakketten, zul je begrijpen dat het jaar 2020 een 

behoorlijk financieel gat in onze reserves heeft geslagen. Mocht de coronapandemie niet te lang meer 

aanhouden, dan zien wij als bestuur, desondanks de toekomst van de Boulodrôme met vertrouwen tegemoet.  
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Het laatste besluit wat het bestuur in 2020 heeft genomen is het aanpassen van de baanhuur van de losse banen. 

Per 20 januari gaat de huurprijs van de losse banen in de wintermaanden naar € 5,- p.p. per dagdeel en in de 

zomermaanden naar €3,- p.p. per dagdeel. Aan dit besluit liggen 2 redenen ten grondslag: 

1. een grotere bijdrage aan het onderhoud van de banen; 
2. het aantrekkelijker maken van het kopen van een abonnement in relatie tot het huren van losse banen.  
 

Vooruitblik: 

Zoals eerder vermeld zijn wij in ieder geval t/m 19 januari gesloten door de harde Lockdown. Er schijnt gelukkig 

licht aan het eind van de tunnel. Er staat een vaccin aan te komen en hopelijk heeft de harde Lockdown tot gevolg 

dat het aantal besmettingen drastisch verlaagd en dat wij er vanuit gaan dat wij vanaf 20 januari 2021 de jeu de 

boule activiteiten weer kunnen hervatten. Los van het feit of de kantine dan weer open kan zal het altijd de 

insteek van het bestuur zijn om daar waar mogelijk de Boulodrôme open te stellen om te kunnen jeu de boulen. 

Verder hebben wij de ambitie (uiteraard moet daarvoor wel de kantine geopend zijn) om ten minste maandelijks 

een toernooi te organiseren waarbij de abonnementhouders voorrang hebben bij het inschrijven. Uiteraard zullen 

wij vroegtijdig communiceren over het mogelijk heropenen van de Boulodrôme en of dat al dan niet met 

beperkingen is. Tevens zullen wij je ook informeren over activiteiten die wij als bestuur van SBM organiseren. Op 

het moment dat de Boulodrôme weer opengaat is er een AED in de kantine aanwezig. Eerder hebben we hiervoor 

vrijwilligers uitgevraagd die een instructie hiervoor wilden volgen omtrent het bedienen van deze AED. Helaas 

hebben we hier te weinig aanmeldingen voor gekregen en doen daarom nogmaals een dringend beroep ook op 

jou je hiervoor aan te melden.  Dit kan via het secretariaat.  

Het bestuur van SBM wil iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan het wel en wee van de Boulodrôme van 

harte bedanken voor zijn of haar inspanningen. De Boulodrôme is alleen te exploiteren indien zich voldoende 

vrijwilligers hiervoor in willen zetten.  Allemaal heeeeeeeeeeeeeeeelllllllllllllll veelllllllllllll dank!!! 

Tot slot willen we een ieder ondanks de omstandigheden waarin we momenteel leven hele fijne feestdagen, een 

gelukkig, maar vooral gezond 2021 toe wensen en hopen dat we  met elkaar in het nieuwe jaar weer veel 

bouleplezier in onze prachtige Boulodrôme zullen beleven. 

 

Het bestuur, 

Ger Lieben, Joop Weerts, Paul van Rijsselt, Irma Thimister en Wijnand Feenstra 
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