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ALGEMENE INFORMATIE
 
JBC De Goede Worp
Hengelolaan 1061, 2544 GH Den Haag
Telefoon 070-3677665
Website: www.degoedeworp.nl
E-mail: bouleclub@degoedeworp.nl
 
OPENINGSTIJDEN
 
13.00/17.00 uur - zondagmiddag
09.00/12.00 uur - dinsdagmorgen
19.00/23.00 uur - dinsdagavond
13.00/17.00 uur - woensdagmiddag
19.00/23.00 uur - donderdagavond
 
Sleutelhouders:
1e – Floor Heijsteeg / 06-52850380
2e – Jan van Kampen / 06-51111926
3e – Cor Versluis / 06-20971570
 
CONTRIBUTIE 2022
 
€ 117,50 - leden met een bondslicentie
€ 100,00- leden met een extra lidmaatschap/
                 bondslicentie
€  62,50  - jeugdleden
€  50,00  - donateurs
DGW-leden kunnen gebruik maken
van de “Ooievaarspas”
 
BANKRELATIE
 
Rabobank IBAN – NL09RABO0146767683
t.n.v. De Goede Worp, Den Haag
Kamer van Koophandel 40410442
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BESTUUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEDENADMINISTRATIE
Emiel Oosthoek, 070-7448738
E-mail: dgw-ledenadmin@ziggo.nl
 
CONTACTPERSONEN COMMISSIES
 
Wedstrijdcommissie
E-mail: wedcom@degoedeworp.nl
Emiel Oosthoek, 070-7448738
Email: dgw-emiel@ziggo.nl
Dinsdagavondcompetitie
Fred Blom, 0174-506068
Woensdagmiddagcompetitie (55+)
Hennie Rebel, 06-42023602
Cilia Kropff, 06-81568401
Kantinecommissie
Ben de Groot, 070-3178962
Ledenbelangen
Joke Engels, 070-3254260
Facilitairedienst
Bob Kool, 070-3659123
Interieurverzorging
Hennie Rebel; 06-42023602
Commissie Verhuur
Frederik Dingler, 070-3620362
Kaartclub
Klaverjassen: Louis Batens
Jokeren: Frederik Dingler 
 

Let op !!!
De sluitingsdatum voor het inleveren van
kopij voor de volgende uitgave is:
16 februari 2022
Het e-mailadres van De Werper is
dewerper@degoedeworp.nl

Kerst 2021 bij DGW
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Van de redactie
 
 
                                      2          0          2          2
 
 
Ja, het staat er!  Twee – nul – twee maal  2 !  Weer een nieuw jaar,
weer een jaar met echt wel weer veel verrassingen waarschijnlijk
en het doet ons allemaal NIETS, want we hebben de laatste
maanden er al zo veel voorgeschoteld gekregen, dat we eraan
gewend raken. We weten van tevoren eigenlijk al, wat er gaat
komen en dan is de “verrassing” er eigenlijk vanaf. Maar toch,  de 
REDACTIE van De Werper wenst u allen een heel fijn NIEUWJAAR 
toe met veel voorspoed, gezondheid, geluk en vertrouwen.
 
Dit begin van 2022 heeft de redactie  benut om het voorblad van
De Werper een nieuw gezicht te geven. Iets heel anders dan u
gewend was, maar wel heel toepasselijk: “Gooi voor de beste
score” en dat willen we toch allemaal?!  Jan van Kampen is het
brein achter deze voorstelling en wij zeggen graag: “Proficiat Jan”.
 
Het  eerste nummer van het jaar bevat eigenlijk veel  “oude koek”
en dan hebben we het over de in november en december 2021
gespeelde toernooien, die – al dan niet met aanpassingen – wel
door konden gaan. Ook de prijswinnaars staan er “vereeuwigd”
en dat is toch altijd leuk. Ook vindt u nog een samenvatting van
de gehouden AV’s, speciaal voor diegenen, die er niet waren en
toch wel op de hoogte dienen te zijn van de veranderingen. De
“WINTERKALENDER’ , de bardiensten, de verjaardagen , de aan-
en afmeldingen van leden het staat er allemaal weer in!  Had u
zich als (redelijk) nieuw lid al  VOORGESTELD aan de overige
clubleden, zoals in het vorige nummer gevraagd? Nee ? Doe het
dan alsnog, want het is toch wel belangrijk dat zij u kennen!
Het jaar 2022 heeft ook voor DGW weer de nodige onbekende
gebeurtenissen in zich. Welke ?  We weten het niet,  maar net zoals
op het persoonlijke vlak, zullen bij het voordoen weer beslissingen
genomen moeten worden.  Het belangrijkste bij alles is : Blijf opti
mistisch en blijf positief !
 
De redactie

Inhoud
 
 
3   - Van de redactie
4   - Notulen AV 9 en 31/10/21
6   -  Rabo Club Support 
7   - Kibbelingtoernooi
8   - Pepernotentoernooi
9   - Bar- en keukendiensten
10 - Winterkalender
11 - Onze jarigen
     - Ledenmutaties
     - Diversen
     - Cartoon
     
 
 
Redactieadres:
De Goede Worp
Hengelolaan 1061
2544 GH  Den Haag
dewerper@degoedeworp.nl
 
 
Drukker:
Editoo B.V. Arnhem
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DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN 9 EN 31 OKTOBER 2021
 
De belangrijkste genotuleerde punten uit de AV van 9 oktober j.l
 
Jaarverslag penningmeester
Bladzijde 5 t/m 8 geen opmerkingen. Fred Blom heeft op blz 9 een opmerking over de grote ver
schillen in de begrotingen en de rekeningen. Carel Weeber geeft in zijn uiteenzetting aan dat deze
situatie is ontstaan door corona onder andere  het sluiten van de kantine waardoor wij geen omzet
hadden.
Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit Ineke Hageraats en Hans van der Horst hebben de finan
ciële stukken over het boekjaar 2020 gecontroleerd en geen onregelmatigheden aangetroffen. Er
is décharge verleend  en het bestuur ontslagen van verantwoordelijkheid ten opzichte van de
vereniging. De voorzitter geeft aan dat door de inzet van meerdere bestuursleden veel subsidie is
binnengehaald waarmee veel onderhoud en investeringen zijn gedaan. Er is een nieuwe kascom
missie samengesteld bestaande uit Chris Zemering en Gerard Magnee.
Positie bijzondere leden
De voorzitter geeft een uiteenzetting over de positie van de bijzondere leden. De NJBB vindt name
lijk dat alle leden lid moeten zijn van de bond en een wedstrijdlicentie moeten hebben. E.e.a. be
tekent dat wij 30 mensen bij de bond moeten aanmelden welke dan  € 22,50 extra moeten betalen
aan de bond. Voordeel is wel dat men dan mag deelnemen aan allerlei toernooien. Ook is men
dan stemgerechtigd binnen onze vereniging.
De voorzitter vindt dat wij allemaal de kosten moeten dragen voor gebruik van onder meer de hal,
kantine, energiekosten, e.d. Na een ampele discussie wordt besloten dat ieder lid moet bijdragen
in de kosten.
Wim Cornelisse  vraagt zich af  of er weleens over nagedacht is  een tweede vereniging op te
richten met alleen maar recreanten welke niet aangemeld zijn bij de bond. De voorzitter geeft aan
dat er dan een bestuur van de recreanten zou moeten komen. Waar haal je die vandaan. Daar
buiten zal onze verhuurder, de Gemeente Den Haag, niet accepteren dat er een tweede vereniging
in onderhuur zal zijn.
Wijziging statuten en reglementen
Onze statuten moeten worden aangepast. Er is een concept gemaakt van de statuten. Het bestuur
is tot de conclusie gekomen dat de modelstatuten van de NJBB tekstueel niet correct zijn. De
voorzitter geeft een uiteenzetting van de bevindingen van het bestuur. Emiel Oosthoek heeft enke
le opmerkingen betreffende het lidmaatschap in het concept Huishoudelijk Reglement. Volgens
Emiel bestaat er geen 2e lidmaatschap.
Het bestuur gaat er over nadenken. De statuten moeten worden goedgekeurd. Er moet ook een
Continuïteitscommissie worden opgericht als de statuten worden goedgekeurd.
Bestuursverkiezing
De voorzitter geeft een uiteenzetting over het werven van bestuursleden. Wij zijn dringend op zoek
naar een penningmeester. In de “wandelgangen” is men op zoek gegaan naar nieuwe bestuurs
leden. Dit heeft geresulteerd in het feit dat Jaap Spaans en Fred Beumer bereid zijn gevonden in
het bestuur deel te gaan nemen. De vergadering heeft unaniem besloten dat Floor Heijsteeg
aanblijft als bestuurslid. Carel Weeber is afgetreden en niet herkiesbaar. Ook Louis Batens is afge
treden en niet herkiesbaar. Het liefst bestaat het bestuur uit 7 leden.
Contributievoorstel 2022
Bij  contributievoorstel op bladzijde 2 staat dat e.e.a. op pagina 10 staat, dit moet echter pagina
14 zijn.
Zo ook punt 13, pinautomaat,  moet pagina 15 zijn. Het bestuur heeft 100 petanque tickets ontvan
gen voor het werven van nieuwe leden. De tickets bleken maar geldig tot eind van het jaar in plaats
van het jaar 2022 en zijn inmiddels geretourneerd. Het contributievoorstel is als volgt:
€ 117,50           gewone leden met een licentie van de bond
€ 100,00           leden met een extra lidmaatschap/licentie van de bond
€   62,50           jeugdleden
€   50,00           donateurs
Het bestuur gaat zich hier op woensdag 20 oktober 2021 nog over beraden.
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Ventilatieproblematiek
In de kantine is momenteel apparatuur aangebracht voor het meten van frisse lucht. Er wordt on
derzocht of de nieuwe ventilatoren voldoende werken om e.e.a. goed te kunnen regelen. Als
overgegaan zou moeten worden tot een warmte terugwin ventilatiesysteem zou dat een enorme
investering zijn van ongeveer € 30.000,--.
De hal is een ander situatie waar op dit moment onderzocht wordt of het noodzakelijk is om hier
extra maatregelen te nemen, maar we denken dat dat niet nodig is.
Rookverbod sportaccommodaties
Door de Gemeente Den Haag is een rookverbod opgelegd voor het gehele complex hetgeen
betekend dat er nergens meer gerookt kan en mag worden. Voor het rokershok wordt een oplossing
gezocht.
Pinautomaat en munten
Het bestuur heeft besloten met een pinautomaat te gaan werken. De munten blijven voorlopig in
roulatie.
Hans van der Spek is druk bezig met de installatie van de pinautomaat. De consumptieprijzen zullen
worden aangepast en er zal  een kleine prijsstijging plaatsvinden bij verscheidene artikelen, maar
dit heeft ook te maken met de stijging van de inkoopprijzen.
Vrijwilligers gevraagd
Er moeten bij de bardiensten vrijwilligers aanwezig zijn die met de pinautomaat kunnen omgaan.
Na een ampele discussie over leeftijd en/of beloning van vrijwilligers voor o.a. bardiensten, en het
opperen van diverse voorstellen, wordt besloten het huidige systeem voorlopig te handhaven. Het
zoeken naar vrijwilligers gaat gestaag door. Er zijn veel vrijwilligers en bestuursleden nodig om de
club gezond te houden.
Frederik Dingler vraagt naar de functies van de twee nieuwe bestuursleden. De voorzitter geeft aan
dat zij Algemeen Bestuurslid zijn en dat er te zijner tijd mogelijk gekeken zal worden naar speciali
satie.
Rabobank Clubsupport
Er bestaat een mogelijkheid onze club financieel te ondersteunen middels het Clubsupport van de
Rabobank.
Jan van Kampen / Johan Meijer
 
De belangrijkste genotuleerde punten uit de AV van 31 oktober j.l.
 
Verkiezing bestuursleden
De voorzitter geeft aan dat Jaap Spaans zich heeft moeten afmelden, evenals Ruurt Krooshof.
Vooraf wil Jan Pietersen graag weten wat het inhoudt dat een lid van het bestuur voor algemene
zaken wordt aangesteld. De voorzitter legt uit dat algemene zaken inhoudt dat het gaat over alles
waarover het bestuur e.e.a. te regelen heeft, maar dat daarnaast inmiddels tijdens de kortgeleden
gehouden bestuursvergadering Jaap Spaans zich mogelijk zou kunnen richten op de PR, waar hij
in een voorgaande periode ook al aan gewerkt heeft, maar dat de algemene zaken zeer zeker ook
van belang blijven en Fred Beumer zich misschien gaat richten op het penningmeesterschap,
waarvoor inmiddels al contact gezocht is met Carel Weeber om hieromtrent van gedachten te
wisselen. En daarnaast zal ook hij de algemene zaken blijven behartigen.
Na schriftelijke stemming zijn beide heren gekozen tot bestuurslid voor onze vereniging, Jaap Spaans
kreeg 48 stemmen voor, geen stemmen tegen en Fred Beumer kreeg 44 stemmen voor en 4
stemmen tegen. De overige 4 stemmen waren blanco.
Positie bijzondere leden
De voorzitter geeft uitleg over de ideeën van Ruurt Krooshof en Jaap Spaans, mede naar aanleiding
van vragen van Jan Pietersen en Bob Kool. Het oprichten van een tweede vereniging speciaal voor
de recreanten stuit op problemen zoals het vormen van een bestuur, waarbij minimaal de helft lid
moet zijn van de vereniging , waarbij altijd stemrecht behoort aan ieder lid van de vereniging. Zoek
maar een bestuur dat voor minimaal de helft bestaat uit recreanten; en wat als DGW een besluit
neemt, terwijl de recreanten een andere mening zijn toegedaan en dus een ander besluit wensen
te nemen. Maar ook het laten huren van het complex door de recreantenvereniging is geen op
lossing omdat de recreanten dan helemaal geen stemrecht meer hebben over het complex.
Problemen te over. We hebben als bestuur inmiddels van alles onderzocht, maar zien op dit moment
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geen goede oplossing. We betreuren de situatie wel en hopen alsnog tot een goede oplossing te
komen. Maar eerlijk gezegd heeft de voorzitter daar een hard hoofd in. Verder geeft de voorzitter
aan dat de 27 leden die nu bijzonder lid zijn in feite op oneigenlijke manier dit lidmaatschap
hebben verkregen. We dachten er goed aan te doen, maar volgens de statuten had het eigenlijk
nooit gekund. Het standpunt van de bond is dat we ieder lid moeten aanmelden en dat hij/zij een
wedstrijdlicentie moet aanschaffen. We kunnen er niet omheen. Fred van Dijk jr. ondersteunt dit
door aan te geven dat het bestuur inmiddels al allerlei mogelijke oplossingen heeft uitgezocht. De
meeste leden zijn het hiermee eens. Mary Bentzon geeft aan dat ze al jaren met plezier lid is van
de vereniging en dat ze daarom de wedstrijdlicentie als een noodzakelijk kwaad accepteert. De
voorzitter geeft aan dat het bestuur nu vindt dat alle recreanten wel mogen meedoen aan interne
toernooien en dat ze ook gewoon stemrecht hebben.
Statuten en huishoudelijk reglement
De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden of hij de concept statuten uitgebreid moet bespreken
of dat het op een vlotte manier gedaan mag worden. De leden gaan graag akkoord met de
eenvoudige manier. Het blijkt dat alle aanwezigen volledig akkoord gaan met de concept notulen
en dat het bestuur deze kan doorsturen naar de notaris.
Johan Meijer
 
 

RABO CLUB SUPPORT
 
De actie "stem op je club" van de Rabobank
heeft voor DGW € 399,51 opgebracht.
Een mooi resultaat voor de eerste keer mee
doen. 
 
Alle leden, familie, vrienden en kennissen die op
ons gestemd hebben heel hartelijk dank.
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KIBBELINGTOERNOOI
Bij binnenkomst eerst de Corona-check door Jaap Spaans,
daarna een handtekening zetten bij Hans van der Spek. Pff, hè
hè, eindelijk een kopje koffie!!
De aanvang van de 4 partijen was om half elf en er was best een
goede opkomst. Om half twee kwamen de boulers voor de 2
partijen en werd het lekker druk in de kantine. Cor Versluis, de
wedstrijdleider, zat naast een gezonde prijzentafel.
In de keuken werd door Ben de Groot en Louis Batens veel gebak
ken en er stonden regelmatig een aantal ongeduldige mensen
te wachten bij de bar op het bord met kibbeling en patat,
waarbij je ook nog een lekker sausje kon kiezen. En hét wás lekker!
Iedereen bedankt voor de gezellige dag.
Oh ja, dat vergeet ik bijna:  de 1e plaats bij de 4 partijen was voor
het koppel Rob Meere / Jaap Spaans en bij de 2 partijen Elly
Oudshoorn / Chris Zemering.
 
Hennie Rebel  

                                Even wachten nog!

    Heerlijk met patat
    en een sausje !

   Gezonde prijzentafel !

    De wedstrijdleider
    Cor Versluis

   De koks Ben en Louis

De volledige uitslag staat op de website van DGW
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               1e plaats Hans vd Wouden,      2e plaats  Adil Boudaif,   3e plaats Johan Meijer,
               Tom van Maanen                       El Hassan Tabiat               Louis Batens

PEPERNOTENTOERNOOI
Er mochten 32 teams inschrijven. Hoe moest dat passen in onze kantine en in de hal?
De onderhoudsgroep zou de kantine aanpassen en kijken hoeveel zitplaatsen we dan zouden
hebben; dat waren in de kantine 56 plaatsen en in de hal nog eens 16. Dat zou dus moeten kunnen.
Probleem echter was dat aan de tafels iedere keer maar 3 stoelen stonden, terwijl er in doubletten
gespeeld werd. Uiteindelijk hadden we 29 teams en dus 58 deelnemers plus nog één jongedame
als begeleider. Alle deelnemers waren er goed van doordrongen dat ze niet mochten slepen met
de stoelen, dat ze de 1,5m in acht moesten nemen en dat er tijdens het lopen in de kantine en in
de hal een mondkapje gedragen moest worden. Heel veel deelnemers kwamen aan de wedstrijd
tafel vertellen dat ze blij waren dat dit toernooi doorging, terwijl bijna alles werd afgelast. We hebben
hiermee heel goede reclame gemaakt voor DGW; iedereen vond het heerlijk om weer eens een
keer te kunnen boulen in toernooivorm en daarvoor namen ze noodzakelijke maatregelen graag
voor lief.
 
Maar bijna hadden we het toernooi toch moeten afgelasten. Drie leden die bardienst hadden,
zouden niet komen. In allerijl werd aan Tiny en Fred Blom gevraagd of zij misschien een bardienst
op zich wilden nemen. Fred zijn reactie was fantastisch: In deze moeilijke tijd voor DGW willen Tiny
en ik klaar staan voor de vereniging. En ook Fred Beumer wilde invallen, zodat Annemiek Dijkhuizen
niet alleen hoefde te staan. Dit team werd aangevuld met Ingrid Goulooze voor het keukenwerk.
Geweldig, dat jullie dit gedaan hebben.
We zouden 5 partijen voorgeloot op tijd spelen en om 10.30 uur beginnen. Zodoende zouden we
het laatste fluitsignaal kunnen laten afgaan om 16.15 uur; genoeg tijd daarna om de eindrang
schikking te maken en de prijsuitreiking te doen. Het enthousiasme waarmee iedereen speelde,
elkaar ontmoette, elkaar bestreed en met elkaar napraatte was voor de wedstrijdleiding reden
genoeg om te begrijpen dat men enorm genoot van het spelen van een toernooi. Tijdens de
prijsuitreiking zijn de mensen van de kantine, het onderhoud, de scheidsrechter en de wedstrijdlei
ding nogmaals bedankt. Deze dag kan bijgeschreven worden als een bijzonder geslaagde dag,
waarbij DGW heeft laten zien dat er veel kan.
Als je op een of andere manier hebt meegewerkt om deze dag zo te laten slagen, dan zeg ik
nogmaals: Allemaal bedankt.

De volledige uitslag staat op de webaite van DGW
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Onze jarigen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
januari:
02 Mary Bentzon
03 Elly Wanders
08 Fred van Dijk sr.
10 Thom Stephanus
11 Joke Engels
12 Maarten van Aken
13 Wim Spa
13 Suzan Tellekamp
16 Fritz Kröner
16 Johan Qualm
18 Floor Heijsteeg
 
februari:
03 Ton Willemsen
04 Ton ten Hagen
08 Hans van Beek
15 Anja Pronk
18 Fred Blom
19 Diny Heijsteeg
23 Gerard Magnée
23 Cor Versluis
27 Riet Ponsen
28 Fred Beumer
 
maart:
18 Gonnie D’Angeli
19 Hans van der Spek
20 Carel Weeber
22 Ria van Velsen
28 Peter Brand
31 Piet Burgersdijk

Leden mutaties
Opzegging                                                                       
Sjaan Arkenbout                           Ferry Rikkers    
Mary Passet                                   Paula Roose
Jan Pietersen                                 Ruurt Krooshof
Sandy Rikkers                                 Van lid naar donateur
                                                        Frieda Zijdenbos
 
 VACATURES
Voor het bestuur, de redactie van De Werper en diverse commis
sies zijn vacatures ontstaan. Hierbij een dringende oproep aan
de leden om zich aan te melden. De vereniging is er niet alleen
voor  het jeu de boules spel, de sociale contacten en uw plezier, 
maar zo af en toe moet er ook gewerkt worden. De vereniging
heeft alleen bestaansrecht bij voldoende commitment van de
leden. Dus spreek bij uw eerst volgende bezoek aan onze accom
modatie één van de bestuursleden aan met  "hier ben ik, wat kan
ik doen".
CONTRIBUTIE
Denkt u er aan uw contributie op tijd te betalen. De hoogte van
het bedrag en het rekeningnummer staat zoals altijd op pagina
2 van De Werper. Wanneer u gebruik wil maken van de mogelijk
heid om in twee termijnen te betalen, danwel een betalingsrege
ling wil treffen, geef dat dan zo spoedig mogelijk schriftelijk door
aan de penningmeester,
Hans van der Spek: hansvanderspek@casema.nl).
 
 
 
 
 

11



        De activiteiten van JBC De Goede Worp worden mede mogelijk

     gemaakt door de fantastische steun van de onderstaande relaties.

                              on  

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

Hengelolaan 1061, 2544 GH, Den Haag


