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Beste Boulodrômers, 

 

Nu de lente alweer voor een aantal mooie dagen heeft gezorgd wil het bestuur van de Stichting 
Boulodrôme Maastricht graag jullie aandacht vragen voor deze voorjaarsbrief. 

Voor en na de opening eind 2017 is er een hele hoop werk verzet voor onze Boulodrôme. Er kan dan 
ook met trots gesteld worden dat het nu al een schitterende accommodatie is, waarvan nagenoeg 
iedere dag wordt gebruik gemaakt. 

Het kalenderjaar 2018 gaf een eerste indruk hoe met name de financiële vlag erbij hing. De eerste 
drie kwartalen gaven een voorzichtig positief beeld. Begin 2019 was duidelijk dat het eerste jaar is 
afgesloten met een klein positief saldo. Dit is zeker geen slecht resultaat voor een opstartende 
Boulodrôme. Het voornemen is om die lijn in 2019 vast te houden en liefst uit te breiden. 

Speerpunt voor 2019 is de net in bedrijf genomen Wifi aansluiting (inlogcode SBM@2019) en het 
nog in de zomer invoeren van een kassasysteem, gekoppeld aan de financiële administratie. Er zal 
ook een Pinfaciliteit komen. Maar ook worden bijna wekelijks kleine verbeteringen en aanpassingen 
gedaan door onze vrijwilligers. 

Door de inzet van vrijwilligers, bestuur, de diverse groepen en verenigingen, Maastricht Sport, de 
individuele spelers is de Boulodrôme thans al een begrip. Er zijn al heel wat activiteiten die een 
jaarlijks terugkerend karakter hebben en waar al wordt gesproken over het ontstaan van tradities. 

 

Het bovenstaande wekt de indruk dat alles van een leien dakje gaat. Maar dat is niet het geval. 

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen: Ger Lieben (voorzitter), Joop Weerts (algemene 
zaken), Pim van den Broek (secretaris) en Paul van Rijsselt (groen + onderhoud). Binnen het 
bestuur is al geruime tijd de vacature van penningmeester vacant. Sinds kort is er ook de vacature 
van trekker van de kantinecommissie vacant. De huidige 4 bestuursleden hebben hun handen meer 
dan vol aan het draaiende houden van het huidige activiteitenniveau. 

Binnen de SBM structuur is er een kantinecommissie, een financiële commissie en een 
onderhoudscommissie actief. 
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Het huidige bestuur, de commissieleden en de overige vrijwilligers zijn naarstig op zoek naar 
versterking op alle fronten. Met deze versterkingen hopen we niet alleen de continuïteit te 
waarborgen, maar ook een kwaliteitsimpuls te kunnen geven en te werken aan een verdere 
uitbreiding van de activiteiten in onze Boulodrôme. Deze activiteiten zullen dienen te gaan in nauw 
overleg (thans onvoldoende capaciteit voor) met de verenigingen en gebruikers van de Boulodrôme.  

Momenteel is er een te kort aan vrijwilligers die werkzaam zijn in de kantine en er is dan ook heel 
erg behoefte aan nieuwe mensen die mee de kantinediensten willen draaien. Op basis van het 
huidige groepje is het in stand houden van de openingstijden niet of nauwelijks vol te houden, 
waardoor onze doelstellingen nog verder onder druk komen. 

Het bestuur met haar vrijwilligers wil dan ook aan een iedereen, die net als zij de 
Boulodrôme tot een blijvend succes willen maken, vragen of hij of zij die een invulling kan 
geven aan het versterken van bestuur en commissies dit kenbaar maken.  

Mocht u in uw naaste omgeving een niet jaarabonnementhouder weten die het leuk vindt 
om vrijwilligerswerk voor de Boulodrôme te doen dan kan zij / hij zich ook opgeven. 

 

Belangstellenden kunnen zich richten tot onze secretaris Pim van den Broek via info@boulodrome.nl 
of via een briefje in de ideeënbus (in-uitgang kantine). 

U zult dan worden benaderd voor een gesprek, waarbij verder kan worden ingegaan op de getoonde 
belangstelling voor een functie of rol binnen de SBM-organisatie. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur, 

Ger Lieben 

Voorzitter 


