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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
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LEDENADMINISTRATIE
Emiel Oosthoek, 070-7448738
E-mail: dgw-ledenadm@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
Gerda Weeber; 070-2165085
Commissie Verhuur
Frederik Dingler, 070-3620362
Kaartclub
Klaverjassen: Louis Batens
Jokeren: Frederik Dingler

Let op!!!
De slutingsdatum voor het inleveren van
kopij voor de volgende uitgave is:
15 december 2021
Het e-mailadres van de Werper is:
dewerper@degoedeworp.nl

Van de redactie
Nog maar twee maanden en dan is het jaar 2021 alweer voorbij.
Wat hebben we al niet beleefd dit jaar: een winter met flinke koude
dagen, waardoor wij eindelijk weer eens de schaatsen onder
konden binden en heerlijk in de vrije natuur op plassen, sloten,
kanalen, meren etc. konden schaatsen. De lente had echt wel
een aantal goede en lekker warme dagen, de daaropvolgende
zomermaanden waren nu niet direct om lang bij stil te staan, de
herfst zit er alweer voor een flink stuk op en dan komt de winter
alweer. Wij hebben dit jaar wel heel veel regen gehad, (te) kou
de periodes, veel, heel veel wind en dat schrijven we dan allemaal
toe aan de “klimaatveranderingen”.
Ja, dit jaar hebben we ook met veel andere veranderingen te
maken gehad: de steeds op- en neergaande bewegingen van
CORONA, de hiermee gepaard gaande voorschriften van de
overheid, die onze “vrijheid” nogal eens beperkt(e), de wijzigin
gen in ons bestuur, commissies etc., statuten, huishoudelijk regle
ment, de kantineprijzen, de introductie van het pinapparaat, de
Alg. Vergadering en ga maar door. Er komen nog meer verande
ringen dit jaar, want er komt nog een tweede A.V., er (moeten)
nieuwe bestuursleden komen/gekozen worden, over diverse ”
hete hangijzers” moet nog beslist worden.
Wat al wel vaststaat is, dat we de laatste tijd echt wel veel nieuwe
gezichten hebben mogen zien bij DGW. Heel hartelijk welkom
allemaal! Vanzelfsprekend kent u nog niet iedereen en iedereen
kent u ook nog niet, maar dat komt wel, zeker als u zichzelf voorstelt
in “De Werper” door in een paar regels ons allemaal te laten weten
wie u bent, wat u zoal gedaan heeft, waarom u juist DGW heeft
uitgekozen, waarop u hoopt te kunnen rekenen bij ons enz. Doe
dit in de brievenbus of stuur een mailtje. Leuk!
De redactie sluit dit jaar vanzelfsprekend niet af zonder u ALLEN
een heel fijn en mooi KERSTFEEST, gevolgd door een GOEDE
JAARWISSELING te wensen en wij hopen, dat 2022 voor eenieder
datgene in petto zal hebben, wat u en allen waarvan u houdt, zo
graag wilt hebben. Ook bedanken wij graag diegenen, die ons
in dit jaar op wat voor wijze dan ook ter zijde hebben gestaan,
waardoor wij DE WERPER weer konden uitbrengen.
De redactie.
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Van de voorzitter
We zitten volop in de toernooien en competities. Wat een fijne gedachte. Iedereen kan weer lekker
boulen, of het nou op de dinsdagavond of de woensdagmiddag is, of tijdens een à la carte of een
ander toernooi met 2 en 4 partijen. En daarnaast zijn er ook nog de NPC, de WSC en de WCD of
de toernooien bij andere verenigingen. Als die vervelende corona ons nu maar niet meer gaat
lastigvallen.
We zitten nog wel met een paar belangrijke zaken, die geregeld moeten worden. We moeten de
nieuwe statuten bespreken, we moeten het hebben over de vrijwilligers, we moeten nog duidelijk
hebben hoe we met de contributie moeten omgaan, zeker ook wat betreft de leden, die het bij
zonder lidmaatschap op dit moment nog hebben. En wat te denken van de vloer in de hal; pas
vernieuwd, maar niet naar onze tevredenheid. De aannemer gaat er mee aan de slag, maar niet
eerder dan in april van 2022, omdat we dan weer officieel buiten zouden moeten spelen.
Wat mij ook zorgen baart, is dat er verscheidene leden te kampen hebben met allerlei ziektes. En
dan weet ik misschien niet eens van iedereen hoe het ervoor staat. Deze leden wens ik vanaf deze
plek heel veel sterkte en hopelijk een goed herstel.
Tot slot wil ik aandacht besteden aan onze nieuwe leden. Er hebben zich dit jaar behoorlijk wat
nieuwe leden aangemeld. Hopelijk hebben jullie het prima naar de zin bij DGW en inmiddels je
draai al kunnen vinden. Fijn dat jullie DGW als thuishaven hebben gekozen voor een partijtje jeu
de boules en daarnaast de gezelligheid van onze vereniging. Het sociale karakter is naast het
sportief bezig zijn zeker belangrijk. En meedoen aan toernooitjes is soms niet alleen gezellig vanwe
ge het sportieve en sociale karakter, maar ook voor de maag kan het een prettige ervaring zijn;
denk maar aan bijvoorbeeld het Kibbelingtoernooi of het Kerstdiner na het Kersttoernooi.
Johan Meijer

Van de bestuurstafel
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 9 OKTOBER 2021;
In zijn openingstoespraak deelt onze voorzitter, Johan Meijer, ons mede dat er te weinig leden
aanwezig zijn om te kunnen stemmen over de nieuwe statuten.Er zal een nieuwe vergadering uit
geschreven worden, waarbij er geen sprake is van een quorum. 2/3 van de geldig uitgebrachte
stemmen is dan voldoende.
Over het jaarverslag van de penningmeester waren er weinig opmerkingen.Fred Blom stelde een
vraag over het hoge opgenomen bedrag aan kantine-inkomsten op de begroting van 2021.Carel
Weeber geeft in zijn uiteenzetting aan, dat de begroting een schatting is geweest en dat de wer
kelijke inkomsten lager kunnen uitvallen door de kantinesluiting vanwege corona.De voorzitter geeft
aan dat door de inzet van meerdere bestuursleden veel subsidie is binnengehaald, waarmee veel
onderhoud en investeringen zijn gedaan.De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in
orde bevonden. Er is een nieuwe kascommissie samengesteld, bestaande uit Chris Zemering en
Gerard Magnee.
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 enkele
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.
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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.
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.
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.
Er bestaat een mogelijkheid onze club financieel te ondersteunen middels het Clubsupport van de
Rabobank.
Men moet wel lid zijn/worden van de Rabobank in Den Haag en niet alleen een rekening hebben.
POSITIE BIJZONDERE LEDEN;
De voorzitter geeft een uiteenzetting over de positie van de bijzondere leden.
De NJBB vindt namelijk dat alle leden lid moeten zijn van de bond en een wedstrijdlicentie moeten
hebben.
Dit betekent dat DGW 30 mensen bij de bond moet aanmelden en dat de contributie voor deze
leden met € 22,50 extra verhoogd gaat worden.
De voorzitter legt de voordelen uit van de wedstrijdlicentie en vindt tevens dat alle leden de kosten
moeten dragen voor gebruik van de hal, kantine, energiekosten e.d.
Wim Cornelisse oppert de mogelijkheid een tweede vereniging op te richten voor recreanten.
Maar volgens de voorzitter is dit om meerdere redenen niet haalbaar.
BESTUURSVERKIEZING
2 bestuursleden zijn afgetreden; Carel Weeber (penningmeester) en Louis Baten (kantinezaken).
Floor Heijsteeg is unaniem herkozen als bestuurslid onderhoudszaken.
De voorzitter heeft 2 leden bereid gevonden in het bestuur zitting te gaan nemen; Jaap Spaans en
Fred Beumer hebben zich kandidaat gesteld.
Voor de functie van penningmeester is nog een vacature!
De bestuursleden die afgetreden zijn worden hartelijk bedankt voor hun inzet en in het zonnetje
gezet met een bos bloemen.

Contributie 2022
In de Algemene Vergadering (AV) van 9 oktober jl. is de contributieverhoging aan de orde gesteld.
In het verleden is afgesproken de contributie jaarlijks te indexeren met € 2,50. Daardoor komt de
contributie voor gewone leden in 2022 op € 117,50. Voor leden met een extra lidmaatschap, die
via een andere bij de bond aangesloten vereniging een licentie hebben, wordt de contributie
€ 100,- in 2022.
Afgesproken is de categorie “bijzonder lidmaatschap / recreant” met ingang van 1 januari a.s. te
schrappen. In de AV is dit uitgebreid aan de orde geweest. De recreanten van nu zijn volgend jaar
gewone DGW-leden met alle rechten en plichten, waaronder de contributie als gewoon lid.
In artikel 6 van onze statuten is aangegeven dat de jaarlijkse contributie betaald moet worden voor
1 januari a.s. In uitzonderlijke gevallen kan daarvan afgeweken worden, maar men dient dat dan
zelf aan te geven aan het bestuur. Op bladzijde 2 staan de contributiebedragen op een rijtje,
evenals het bankrekeningnummer waarop op deze bedragen gestort moeten worden
5

LADIES DAY TOERNOOI
Het ”Ladies Day Toernooi” werd dit jaar gehouden op 22 september.
Het was een mooie zonnige dag en er kon heerlijk buiten gespeeld worden, ook was het goed
toeven op het terras.
Voor de 5 partijen blijkt steeds minder belangstelling: in 2018: 10 teams, 2019 nog 8 teams en dit
jaar nog maar 6 teams ! Voor de 3 partijen was de opkomst beter dan de laatste keer; in 2019: 12
teams en dit jaar 15 teams.
De 1e plaats bij de 5 partijen was voor het DGW- team Jeannet Meijer - Lenie Gelauf.
De 1e en 2e plaats bij de 3 partijen waren voor 2 teams van ABA.
De 3e plaats was voor het teamNel Boersma – Jetty Kleibergen.
De overige uitslagen staan verderop deze pagina.
Wat dit jaar bij meerdere deelneemsters opviel, was de wel karige uitvoering! Helaas ontbraken de
kleine presentjes voor alle deelneemsters én de gezellige hapjes.
Om dit toernooi te promoten roepen zij de wedstrijdleiding van de LADIES Day op om volgend jaar,
zoals gewend was, weer in de “ bus” te blazen en er opnieuw een echte happening van te maken.
Onze LADIES zijn het waard !!!! Een traditie verdient het om gehandhaafd te blijven!

1e prijs - 5 partijen
Jeannet Meijer en Lenie Gelauf
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3e prijs - 3 partijen
Nel Boersma en Jetty Kleibergen

De woensdagmiddag-competitie
Na een paar weken proefdraaien is op 1 september de woens
dagmiddag-competitie weer van start gegaan. Het zijn 6 gezellige
middagen geweest, waarbij de meeste zaken goed zijn verlopen.
Het is helaas voorgekomen dat er leden op het laatste moment
binnenkwamen en de indeling al uitgedraaid was. Dat is verve
lend, voor iedereen. Ook voor de spelleiding. Het is niet leuk een
ronde te moeten wachten om te kunnen spelen. Bij vertraging:
BEL ONS EVEN!
De overtuigende kampioene na 6 weken is geworden: Nel Wes
terduin! Hoewel zij 2 keer verhinderd was, heeft zij toch met 8
gewonnen partijen, 55 bonuspunten behaald. Proficiat!
Stans de Jong en Gonnie D’Angeli zijn respectievelijk 2e en 3e
geworden, ook met 8 gewonnen partijen met 48 en 26 bonuspun
ten.
De meeste middagen werden gezellig afgesloten met een
drankje en een hapje.
Aan alle vrijwilligers, die bardiensten gedraaid hebben; bedankt
voor jullie goede zorgen.

HERFSTTOERNOOI

Winnaars herfsttoernooi 2 partijen

Peter Brand en Lous Visser
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Diversen
22 December 2021
WOENSDAGMIDDAG,
GEZELLIG KERSTFEEST !!!
INSCHRIJVEN UITERLIJK 15 DECEMBER A.S.
KOSTEN 2 EURO.
PROGRAMMA:
BALLENBAK, SJOELEN, 1 RONDE JEU DE BOULES
KENNISQUIZ
AANVANG 13.15 uur

Oproep!
Wie komt helpen met de kerstversiering/kerststukjes maken?
Dinsdagochtend 7 december a.s. om 9.00 uur.
Wij zoeken nog mensen die willen Jokeren !
Iedere dinsdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur.
Van oktober 2021 tot april 2022.
Interesse in het een of ander ? Meld je aan bij:
Hennie Rebel: tel. 06-42023602
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Onze jarigen

Leden mutaties
Nieuw Lid
Marijke de Ridder
(terug van weggeweest)
Muriel Kommer
André Kommer

Opzegging
Cees van der Schans

Let op!!!
Van 24 december 2021 tot en met1 januari
2022 zijn wij gesloten.

Foto's
november:
02 Jeannet Meijer
04 Jetty Kleibergen
05 Hans Meinders
10 Dick van Rijn
11 Nel van ’t Veer
13 Olga Kok
13 Tine Louwerens
18 Lies Batens
21 Emiel Oosthoek
22 Sonja Vos-van der Spek
23 Sandy Rikkers

Stuur eens een foto!
Ondergetekende was de afgelopen periode door omstandighe
den niet in staat om foto’s te maken tijdens de door DGW geor
ganiseerde toernooien en ook de komende tijd zal daar naar
verwachting geen verandering in komen. Het is jammer als de
toekomstige toernooien niet gedocumenteerd worden. Vrijwel
alle DGW-leden hebben de mogelijkheid met zijn of haar telefoon
een foto te maken. Ik roep daarom iedereen op om toernooibeel
den en foto’s van winnaars en verliezers te maken en deze te
mailen naar de redactie van De Werper, of naar het emailadres
van DGW.
Ruurt Krooshof

december:
07 Nel Westerduin
10 Cilia Kropff
13 Janneke Verschelling
17 Stans de Jong
29 Roy Oosthoek
31 Fred van Dijk jr.
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
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:
Hengelolaan 1061, 2544 GH, Den Haag

De activiteiten van JBC De Goede Worp worden mede mogelijk
gemaakt door de fantastische steun van de onderstaande relaties.
on

