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Van de bestuurstafel 

In de laatste bestuursvergadering zijn weer enkele besluiten genomen. Deze staan 

hieronder vermeld: 

 

 Iedereen hoort erbij en doet mee!! 

 

We hebben er op dinsdagavond min of meer een gewoonte van gemaakt om rond 19.30 uur 

ballen in een emmer te doen en daarna de ballen te verdelen over de banen. Daarna kan er 

gespeeld worden. Er zijn echter meerdere mensen die beslist niet om 19.30 uur kunnen 

komen. Er is overigens ook geen enkele verplichting om per se om 19.30 uur aanwezig te 

moeten zijn. Voor wie dat dachten: dat is een misverstand, het is gewoon vrij boulen  

vanaf  19.30 uur. Komt men later, dan gebeurt het de laatste tijd regelmatig dat men moet 

wachten om te kunnen spelen en soms lang moet wachten. Aan die situatie zouden we 

graag een einde willen maken. 

 

Iedereen die lid is van de club moeten kunnen spelen, en wel zo snel mogelijk 

nadat het betreffende lid is gearriveerd. 

 

Naar aanleiding van diverse vragen van leden stellen wij het volgende voor: we starten elke 

dinsdagavond gewoon als er 4 of 6 mensen zijn die willen gaan boulen. We werken niet 

meer met een emmer, maar diegenen die er zijn verdelen zichzelf over de banen. Vorm een 

groepje en begin gewoon, als het tenminste geen varié is. Komen er leden na 19.30 uur die 

willen boulen, dan worden die uitgenodigd om mee te doen. Ook al wordt er al gespeeld dan 

is het toch zaak nieuwkomers zo snel mogelijk uit te nodigen aan het spel deel te nemen. 

Dat vraagt dus ook een oplettende houding van alle leden die er al zijn: niemand mag 

worden buitengesloten. Iedereen kan meedoen. Voor degene die later arriveert is het zaak 

om ook kenbaar te maken dat je graag mee wilt doen, zodat reeds spelende mensen daar 

rekening mee kunnen houden. Het gaat erom dat iedereen kan spelen. 

Mogen we een beroep doen op iedereen om zich uitnodigend op te stellen?? 

 

Arjen van Stel (voorzitter). 

 

 Wijziging eindtijd op dinsdagavond 

 

Naar aanleiding van meerdere reacties van de bewoners van de aangrenzende woningen, 

heeft het bestuur besloten op dinsdagavond de maximale eindtijd te bepalen op 23.30 uur. 

Nu weten wij ook wel dat dit slechts een kleine groep leden betreft, waaronder de voorzitter 

himself (schrijver van deze bijdrage), maar voor de goede gang van zaken willen we toch 

vermelden dat er na 23.30 uur niet meer gebould dient te worden en dat we zoveel 

mogelijk, zeker ook in de zomertijd, na 23.30 uur ons naar binnen begeven om geen 

overlast te veroorzaken t.o.v. de omwonenden. 
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We hopen dat de betrokkenen zich allemaal willen houden aan deze beslissing. 

 

 Uitleen jeu de boulesballen 

 

Onderstaand treft u tekst aan voor een door het bestuur vastgestelde uitleenovereenkomst. 

Dit betekent dat in principe alle leden, ook voor externe uitleen, kunnen aankloppen bij een 

van de bestuursleden voor het lenen van boules voor bijvoorbeeld een familieactiviteit. 

In het onderstaande leest u hoe dit dan verloopt. 

 

Uitleenovereenkomst jeu de boules sets Frankische jeu de boulesclub Goirle.   

Versie augustus 2014 

 

Toelichting. 

De Frankische jeu de boulesclub in Goirle is in het bezit van een x-tal jeu de boules sets 

die eigendom zijn van de vereniging. De Frankische jeu de boulesclub is bereid om in 

voorkomende gevallen deze sets voor externe uitleen in bruikleen te geven aan leden 

van de vereniging die iets willen organiseren waar jeu de boulesballen bij nodig zijn. 

Deze sets kunnen worden geleend tegen de onderstaande afspraken en bepalingen. 

7. De sets worden uitsluitend uitgeleend aan leden van de Frankische jeu de 

boulesclub, die daarmee dan ook verantwoordelijk zijn voor het gebruik en de 

terugbezorging van de boules sets 

2. De sets worden uitsluitend uitgeleend in sets van 3 stuks, die bij elkaar horen en bij 

elkaar dienen te blijven. Bij het terugbezorgen is ondertekenaar verplicht te controleren 

of in alle sets drie bij elkaar horende ballen aanwezig zijn. 

3. Voor zover mogelijk worden bij de sets een aantal buts bijgeleverd, behorende bij het 

jeu de boules spel. Ook deze buts dienen in overeengekomen aantallen te worden 

terugbezorgd. 

4. Indien de sets niet compleet terugbezorgd worden dient de ondertekenaar per 

incomplete set te zorgen voor vervanging van de sets door drie identieke boules in een 

foedraal. 

5. Indien het aantal uitgeleende buts niet overeenkomt met de in deze overeenkomst 

genoemde aantallen dan dient het aantal buts te worden aangevuld tot het 

overeengekomen aantal. 

6. Ten behoeve van de uitleen dient het lenende lid een borg te storten van € 25,00 

voor het lenen van de boules sets. 

Bij het terugbezorgen van de boules zal voor de geleende sets en buts de volgende 

vergoeding in rekening worden gebracht en in mindering worden gebracht op de 

borgsom (dit met in achtneming van de regels die gelden bij het terugbezorgen van niet 

complete sets boules of te weinig buts: zie hierboven); 

- € 2,50 voor een aantal van 1-5 sets 

- € 5,00 voor een aantal van 6-10 sets 

- € 8,00 voor een aantal van 11-20 sets 

- € 10,00 voor een aantal van 21 sets of meer 

7. Ingeval van gebeurtenissen die niet in deze overeenkomst genoemd staan beslist het 

bestuur van de Frankische jeu de boulesclub over te nemen maatregelen. 

 

 

Overeengekomen aantal geleende jeu de boules sets: ………………………….    

Overeengekomen aantal buts:…………………………………… 

Datum overeenkomst: ……………………… datum terugbezorging: ………………….. 

Uitgeleend aan: ………………………………… handtekening:…………………………….. 

Naam bestuurslid:………………………………. Handtekening:……………………………. 

 

 

De pen 

Mijn naam is Raijmond Lenders, geboren in Aarschot op 24 mei 1937. Ik ben al 54 jaar 

gelukkig getrouwd met Elza Vossen. Wij hebben 4 kinderen (2 dochters en 2 zonen), 14 

kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. 

 



Op mijn 14 jaar ben ik gaan werken als leerling bakker en ik heb dit 2 jaar volgehouden. 

Hierna ben ik tot aan mijn legerdienst seizoenarbeider geweest. Mijn legerdienst startte in 

1957. Ik was 24 maanden gestationeerd bij 1e jagers te paard, in Kassel, Duitsland.   

 

Na mijn legerdienst heb ik gedurende 24 jaar gewerkt aan de haven van Antwerpen. Door 

een tragisch voorval ben ik gestopt aan de haven. Samen met 8 van mijn werkmakkers heb 

ik vastgezeten in het ruim van een brandend vrachtschip. Dankzij de alertheid van de 

kraanbestuurder zijn we net op tijd kunnen ontkomen. Hierna ben ik nog gedurende 23 jaar 

gaan werken bij de vakbond, maar ben toen wegens gezondheidsredenen op vervroegd 

pensioen gegaan.  

 

Samen met mijn echtgenote overwinteren we ieder jaar 4 maanden in Spanje, Benidorm. 

We houden trouwens van reizen en landen die wel al gezien hebben, zijn: Oostenrijk, 

Duitsland, Kroatië, Slowakije, Hongarije, Italië en Noorwegen. 

 

Door kennissen zijn we in Goirle bij de jeudeboulesclub terechtgekomen en zijn we ook al 

vele jaren lid. Het is er gezellig toeven en we zijn er de enige Belgen. 

 

Zo, nu zijn jullie een beetje op de hoogte. 

 

Ik geef de pen door aan Willem van Hiele. 

 

De banen 

Vanaf nu zijn de banen weer zodanig hersteld, dat ze allemaal bespeeld kunnen worden.  

 

Franse dag 

De traditionele Franse dag vindt plaats op zondag 21 september. Leden en donateurs zijn 

van harte welkom. Er hebben zich ruim 50 mensen aangemeld. 

 

Het “Frans” buffet wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Peter en Marian van Bladel.  

 

Iedereen is welkom vanaf 10:30 uur. De wedstrijdcommissie wil om 11:00 uur de 

wedstrijden laten beginnen. Er worden drie rondes gespeeld. 

 

NB! Bij het verzenden van de uitnodigingen voor de Franse dag is er iets misgegaan. Er 

waren diverse mensen niet uitgenodigd. Inmiddels heeft iedereen een uitnodiging 

ontvangen. 


