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Het jaar 2019 mag voor de Stichting Boulodrôme Maastricht omschreven
Mobiel : 06 –worden
52 56 66 01als het jaar van de
stabiliteit. Onze financiën zijn dusdanig dat er een basis voor de toekomst is gelegd, waarbij beperkte
investeringen mogelijk zijn. Het bestuur is z samengesteld, dat alle cruciale taken vanaf 2020 binnen het
bestuur belegd zijn. Het aantal vrijwilligers is uitgebreid, zodat de lasten van (vooral) de barbezetting
over meerdere vrijwilligers verdeeld zijn. Eén van de basisinkomsten, het aantal abonnementhouders en
de verhuur van banen aan derden is sterk toegenomen. Dit heeft ook direct effect op de baromzet, die
weer verhoogd is. Er is structuur aangebracht in het aannemen van activiteiten voor derden, zowel qua
afspraken maken met die derden, alsmede het inplannen van de vrijwilligers achter de bar en de
planning van de spelbegeleiders. Kortom, heel veel positieve ontwikkelingen, die maken dat we de
toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.
Samenstelling bestuur.
Het bestuur is het jaar begonnen in de volgende samenstelling: Ger Lieben voorzitter, Pim van de Broek
secretaris, Joop Weerts algemene zaken en Paul van Rijsselt algemene zaken. Thuur Meertens heeft
voor het bestuur de boekhouding verzorgd.
Op 22 juni is Pim van de Broek teruggetreden als secretaris en zijn Irma Thimister en Wijnand Feenstra
toegetreden tot het bestuur. Irma heeft de functie van secretaris op zich genomen en Wijnand die van
Algemene zaken.
Het bestuur.
Het bestuur kwam maandelijks in vergadering bijeen. Van die vergaderingen werden verslagen gemaakt
en werd de actielijst geactualiseerd. Het bestuur heeft samen met Rudi michon de winterhalcompetitie,
het Kerst- en Onnozelentoernooi georganiseerd. Deze activiteiten zijn zeer succesvol verlopen en
mochten rekenen op een grote belangstelling! Tevens heeft het bestuur in dit jaar het Nieuwjaarstreffen
en een feestavond voor alle vrijwilligers georganiseerd. Daar deze activiteiten in 2020 hebben
plaatsgevonden, ga ik daar in het jaarverslag van 2020 nader op in.
Contributie abonnementen.
Ondanks dat verschillende kosten van de Boulodrôme verhoogd zijn, heeft het bestuur ervoor gekozen
de contributie van de abonnementen voor het jaar 2020 ongewijzigd te houden op 75 euro voor het
gehele jaar.
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Prijzen van de consumpties.
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Vanaf de opening van de Boulodrôme in oktober 2017, zijn de consumptieprijzen
ongewijzigd gebleven.
Mobiel : 06 – 52 56 66 01
Wel zijn de inkoopprijzen verhoogd en per 01 januari 2019 is het lage BTW tarief van 6 naar 9%
opgehoogd. Voor het bestuur aanleiding om ingaande het winterseizoen 2019/2020 de
consumptieprijzen te verhogen. Het bestuur heeft wel de ambitie uitgesproken de prijzen in ieder geval
tot 2021 niet te verhogen, tenzij zich onvoorziene omstandigheden voordoen.
JBC Amby resideert in de Boulodrôme.
Per 01 oktober heeft JBC Amby haar thuisbasis verlaten en is één van de in de Boulodrôme residerende
verenigingen geworden. Op hun eerste clubavond zijn de leden van JBC Amby welkom geheten door
onze voorzitter. Met de komst van JBC Amby is een doelstelling van SBM gerealiseerd: zoveel als
mogelijk jeu de Boule activiteiten in Maastricht in de Boulodrôme centraliseren.
Nieuw kassasysteem.
In oktober is een nieuw kassasysteem in de Boulodrôme geplaatst. Het bestuur heeft besloten dat met
dit nieuwe kassasysteem alleen nog maar per pin betaald kan worden. Vooral de veiligheid van onze
vrijwilligers en het verminderen van de aantrekkelijkheid om in te breken in de Boulodrôme liggen ten
grondslag aan dit besluit. De overgang van cash naar pin betalen is vrij geruisloos verlopen.
Activiteiten organiseren voor derden.
Het bestuur heeft veel tijd en energie gestoken in het organiseren van activiteiten voor derden. Zowel
via de website, het aanschrijven van bedrijven en personeelsverenigingen en mond op mond reclame
hebben een wervend karakter gehad. Hiermee dragen wij de bekendheid van de Boulodrôme in
algemene zin en de jeu de boule sport in het bijzonder enorm uit. Tevens hebben deze activiteiten
substantieel bijgedragen aan het financiële resultaat van de Stichting.
Beperkte investeringen.
Zonder de reserves aan te tasten, was het bestuur in staat beperkte investeringen te doen. Hierbij valt
te denken aan het uitbreiden van het cameratoezicht, een voorraadrek in de bijkeuken, een bladblazer,
het aanbrengen van vlaggenmasten etc. Voor de korte en lange termijn (maximaal vijf jaar) is het
bestuur bezig met het maken van een investeringsplan.
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Was het alleen maar een positief jaar?
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Zeker niet. Wij zijn twee keer geconfronteerd met een (poging tot) inbraak. Ondanks dat er niets werd
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vervreemd, was de schade enorm. Naast de uitbreiding van het cameratoezicht aan de buitenkant van
Mobiel : 06 – 52 56 66 01
het gebouw, stelt het bestuur ook een draaiboek op “hoe te handelen
na een inbraak in de
Boulodrôme”.
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 minimaal 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 en mogelijk op een
ochtend, open te hebben. Deze ambitie kan natuurlijk alleen gerealiseerd worden indien wij daar
voldoende vrijwilligers voor hebben.

Opgesteld door W. Feenstra,
Secretaris Stichting Boulodrôme Maastricht
Vastgesteld in de jaarvergadering van SBM van juni 2020

