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 OPENING
 
Punt 1. Opening
 
Punt 2. Vaststellen agenda
 
Punt 3. Ingekomen berichten
 
Punt 4. Vaststellen notulen 25 juni 2022
NOTULEN ALGEMENE VERGADERING zaterdag 25 JUNI 2022
Aanwezig: 37 leden
Machtigingen: 12 leden
Afwezig met kennisgeving: 5 leden
 
Punt 1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden. Fijn dat jullie er zijn, maar
vreemd dat er zo weinig leden zijn.
Hij geeft daarna aan enkele mededelingen vooraf te hebben, namelijk: 1e . Chris Zemering heeft
zich vanwege gezondheidsredenen terug moeten trekken om onze nieuwe secretaris te worden.
We wensen hem sterkte. Maar het betekent wel dat we nu opnieuw op zoek moeten gaan naar
een nieuwe secretaris. 2e . Voor de continuïteitscommissie hoopten we op een derde persoon, die
zich zou aanmelden. Maar dat is helaas niet gebeurd. 3e . Voor de kascommissie heeft Piet Bur
gersdijk zich aangemeld; dat is een prettig bericht. 4e . Bij de rondvraag kunnen alvast 3 punten
genoteerd worden: 1. Alle commissies, waarbij geld in omloop is, moeten hun kasboekje laten
controleren door de kascommissie; 2. We willen de munten afschaffen; en 3. De inkoopkosten voor
de kantine staan niet in verhouding met de omzet in de kantine.
 
Punt 2. Vaststellen agenda
De voorzitter vraagt of de agenda gewijzigd moet worden, maar dat blijkt niet te hoeven; de
agenda is dus in orde.
 
Punt 3. Ingekomen berichten Er zijn alleen berichten binnengekomen van leden, die niet aanwezig
konden zijn.
 
Punt 4. Vaststellen notulen 9 oktober 2021
De inhoud van de notulen zijn correct, maar er zijn twee namen van leden verkeerd genoteerd:
Waar Wim Cornelisse staat, moet het zijn Wim Cornelis en waar Bert de Graaf staat, moet het zijn
Bert Graaf.
 
Punt 5. Vaststellen notulen 31 oktober 2021 De voorzitter mag constateren dat er geen op- en/of
aanmerkingen zijn op deze notulen.
 
Punt 6. Jaarverslag penningmeester
De voorzitter geeft aan dat alle gegevens van het jaar 2021 nog opgemaakt zijn door Carel Weeber
en dat voor het jaar 2022 onze nieuwe penningmeester Hans van der Spek de stukken zal opmaken.
Alle bladzijden met de financiële gegevens worden doorgenomen, maar er zijn geen op- en/of
aanmerkingen.
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Punt 7 Kascontrolecommissie
 
De voorzitter vraagt of de leden akkoord gaan met de conclusie van de kascommissie , dat de
boekhouding correct is uitgevoerd en daarom de penningmeester en het bestuur décharge te
verlenen over het financieel beleid voor het jaar 2021. Alle leden gaan daarmee akkoord. Verder
gaan de leden akkoord met de herbenoeming van Gerard Magnee als lid van de kascommissie
en de aanstelling tot nieuw lid in de kascommissie van Piet Burgersdijk.
 
Punt 8. Statuten en huishoudelijk reglement
De voorzitter geeft aan dat de statuten en het huishoudelijk reglement al goedgekeurd waren tijdens
de vorige algemene vergadering van 31 oktober 2021. Maar per 2 februari 2022 is dat pas officieel
via de notaris bekrachtigd; op genoemde datum zijn de stukken gepasseerd en in het register in
geschreven. Gevolg van de nieuwe statuten is dat we een continuïteitscommissie moeten instellen.
Daarvoor hebben zich 2 leden aangemeld: Rob Meere en Fred van Dijk jr. Beide leden worden tot
lid van de commissie gekozen. De voorzitter merkt op dat volgens de statuten een derde lid gewenst
zou zijn, maar als zich binnenkort een lid zou melden, kan dat niet eerder bekrachtigd worden dan
in de eerstvolgende jaarvergadering. Van alle overige commissies wil het bestuur ook een reglement
hebben. Dit hoeft niet goedgekeurd te zijn door de leden, wel door het bestuur. Van een aantal
commissies heeft het bestuur reeds een reglement ontvangen, maar nog niet van alle commissies.
Het bestuur zal daar binnenkort navraag over doen.
 
Punt 9. Bestuursverkiezing: Het bestuur zou graag op korte termijn uitbreiding willen hebben voor
de vacatures van secretaris en algemene zaken/kantine. De verkiezingen voor de voorzitter en de
2e penningmeester worden gehouden met handopsteken; respectievelijk Johan Meijer en Fred
Beumer worden met algemene stemmen opnieuw benoemd. De voorzitter kondigt de pauze aan
en wijst erop dat voor de rondvraag papier klaarligt om eventuele vragen schriftelijk in te leveren
bij het bestuur.
 
PAUZE
 
Punt 10. Contributievoorstel
Het voorstel om de contributie ieder jaar met een inflatiecorrectie van € 2,50 te verhogen, zal voor
het jaar 2023 misschien niet voldoende zijn. Maar we vragen de leden toch akkoord te gaan met
slechts deze verhoging en dan zullen we in het hierna volgende jaar misschien beter inzicht hebben,
hoe ernstig de situatie werkelijk is. Iedereen gaat akkoord.
 
Punt 11. Vrijwilligers gevraagd
De enquête die het bestuur heeft opgesteld, zal misschien enkele leden aanzetten om zich aan te
melden bij een commissie of bij het bestuur. De afwezigen krijgen de enquête via de mail toege
stuurd. Daarnaast gaat het bestuur met de ingevulde enquêtes op zoek naar mensen die op afroep
of op een andere manier vrijwilligerswerk zouden kunnen doen. We willen dit formulier graag van
ieder lid zo spoedig mogelijk terugontvangen; men kan de enquête inleveren bij een bestuurslid
of deponeren in de brievenbus.
 
 
Het bestuur zou graag willen dat ieder lid minstens één nieuw lid laat inschrijven, maar dat zal
onhaalbaar zijn. Emiel Oosthoek geeft aan dat we allemaal kunnen proberen een kind of kleinkind
lid te laten worden, maar zo gemakkelijk zal dat niet liggen. Misschien is mond-op-mond reclame
wel de beste methode om aan nieuwe leden te komen. Het is een feit dat onze vereniging nieuwe
leden hard nodig heeft om te kunnen blijven bestaan.. Belangrijke vraag blijft dus: help DGW aan
nieuwe leden! Daarnaast heeft PR-commissie een aantal ideeën, die nadere uitwerking behoeven.
Maar ook daar hebben we vrijwilligers voor nodig!
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Punt 13 Jaarverslagen commissies
 
Punt 13. Jaarverslagen commissies De ingezonden verslagen worden besproken (zie onder sluiting).
 
Punt 14. De Werper
Vanwege de noodzakelijke bezuinigingen stelt het bestuur voor De Werper in het vervolg alleen op
de website te plaatsen, zodat iedereen daar de nieuwste gegevens kan lezen of uitprinten. Iedereen
gaat akkoord, maar de voorzitter zegt toe dat er enkele exemplaren uitgeprint zullen worden ten
behoeve van leden die niet beschikken over een computer en/of een printer.
 
Punt 15. Rondvraag
Alleen de 3 benoemde vragen tijdens de opening staan op de rol.
1. Alle commissies, die met inkomsten en uitgaven werken, moeten hun kasboekje aan de kascom
missie overhandigen ter controle aan het eind van het lopende jaar of aan het begin van het
nieuwe jaar.
2. Het bestuur wil de munten afschaffen. Er zijn verscheidene leden die daar op tegen zijn. Stemming
geeft aan dat minstens twintig leden tegen zijn, terwijl er maar ongeveer tien voor zijn. Vooral het
gemak telt. Hoewel de penningmeester graag nauwkeuriger wil weten wat de uitgaven en de in
komsten in de kantine zijn, geeft Emiel Oosthoek aan dat dat ook kan door regelmatige telling van
de aangeboden munten, die in het geldkistje gedaan worden en alle pinbetalingen te verwerken.
Het bestuur gaat zich hierop beraden.
3. De inkoopkosten voor de kantine en de omzet stroken niet met elkaar. Normaal is dat de inkoop
prijs van de artikelen met 100 % verhoogd worden voor de verkoop. Dat is niet volledig correct,
maar Ben de Groot heeft het bestuur vanwege de laatste prijsverhoging voorgerekend wat de
prijzen zouden moeten zijn; en dan kan het dus voorkomen dat een artikel ingekocht wordt voor
bijvoorbeeld € 0,68 of voor € 0,85 terwijl beide artikelen dan verkocht worden voor € 1,50. De inkoop
kosten voor de maanden januari t/m juni zijn berekend op ongeveer € 6.800,-- terwijl de omzet blijft
steken op ongeveer € 9.500,-- (en niet € 8.500,-- zoals eerder werd aangegeven). Maar hierbij is de
berekening niet helemaal zuiver, want er is geen rekening gehouden met het verschil in voorraad
in januari en in juni, ook zijn er inkopen geweest voor schoonmaakartikelen en voor bij-artikelen als
suiker en melk, roerhoutjes, plastic bakjes en bordjes, e.d. Voor een beter beeld zal de penning
meester en het bestuur hier dus op moeten terugkomen. Maar het neemt niet weg, dat het finan
cieel op dit moment niet goed gaat met de vereniging. Dat is een sombere conclusie.
 
Punt 16. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om ongeveer 13.00 uur onder dankzegging voor
de inbreng van alle leden.
 
Bijlage van punt 13
 
Jaaroverzicht commissie onderhoud 2021
Er is één vraag, namelijk over de schimmel. Floor Heijsteeg geeft aan dat er inmiddels van alles is
uitgeprobeerd, maar doordat er sprake is van opstijging van het grondwater lijkt er geen afdoende
oplossing te zijn. Toch blijft de onderhoudscommissie zoeken. Emiel Oosthoek geeft aan dat er dan
misschien niet meer gesproeid moet worden en dat er dan een stofafzuiging moet komen Dit zal
onderzocht worden, maar Floor heeft geen idee wat dat zal kosten. Louis Batens geeft aan dat we
dan maar asfalt als ondergrond moeten nemen. Maar ook dat wordt door het grondwater na
verloop van tijd vochtig en dan wordt de “zand”-laag alsnog vochtig en heb je weer schimmel. Bob
Kool zegt dat we in het vervolg ook alleen nog maar buiten kunnen spelen en dan kunnen we de
hal verhuren aan een manege. De voorzitter hoopt dat dit niet serieus is en doet dit af met een
woordgrapje, dat er dan schimmels in de schimmel mogen draven. De hal hebben we hard genoeg
nodig in de winterperiode, voor onze eigen leden en ook voor toernooien en competities.
 
Jaarverslag 2021 Ledenbelangen De Goede Worp
Geen opmerkingen. Jaarverslag 2021 Wedstrijdcommissie Geen opmerkingen.
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Jaarverslagen 2021
 
Jaarverslag 2021 interieurverzorging
Hoewel de kwaliteit van de stoelen niet hoort bij de interieurverzorging op zich, wordt dit onderwerp
hier wel besproken. De stoelen zitten volgens velen niet prettig, zeker niet gedurende langere tijd.
Nel Goulooze geeft aan dat ze een eigen kussen meeneemt als ze komt kaarten, Wim Cornelis zegt
dat de leden van de bridgeclub zo snel mogelijk proberen een kussen te bemachtigen. Joke de
Groot stelt voor nieuwe stoelen te kopen, maar dan zo dat ieder lid een stoel betaalt. Het bestuur
gaat zich beraden wat te doen vanwege het zit(on)gemak.
 
Jaarverslag 2021 woensdagmiddag competitie
Mary Bentzon geeft aan dat er verscheidene leden zijn, die de officiële spelregels niet kennen of
zich daar niets van willen aantrekken. Dit kan niet. Er zijn een aantal spelregelboekjes, er zijn twee
leden die zich bezig houden met de uitleg van het spel en van de regels, Bob Kool en Emiel Oosthoek.
Maar mensen die zich niet interesseren voor de spelregels zullen mogelijk geen enkele behoefte
hebben aan uitleg door deze twee trainers. De voorzitter zegt toe hier, voor zover mogelijk, toch iets
aan te doen; hoe, is nog niet direct bekend. Jaarvaarverslag kantinecommissie 2021 Geen opmer
kingen.
 
 
Punt 5. Jaarverslag penningmeester
 
a. verslag penningmeester
 
Financieel jaarverslag 2022
Beste leden,
Na de twee corona jaren ging in het voorjaar van 2022 de wereld weer open, dus ook voor DGW.
Langzaam gingen we weer terug naar de tijd van voor de corona. De leden kwamen elkaar in
sportief, maar ook in sociaal opzicht weer tegen. De gezelligheid en het onder de mensen zijn,
keerde weer terug.
Door het niet verlengen van een termijn van de zittend penningmeester en het niet invullen van de
vacature penningmeester tijdens de algemene ledenvergadering, was de tweede penningmees
ter Hans van der Spek genoodzaakt het penningmeesterschap waar te nemen. Door privé omstan
digheden en de zwaarte van de functie heeft Hans aan het eind van het jaar 2022 besloten zijn
functie neer te leggen.
Wat bracht het jaar 2022 ons verder?                                                                                                                          
De oorlog in de Oekraïne veranderde langzaam maar zeker ons persoonlijke, maar ook het vere
nigingsleven. We kregen te maken met stijgingen van de prijzen betreffende de brandstof, energie
en onze dagelijkse boodschappen. Hiermee kwam het inflatiecijfer in 2022 op 10 % uit (CBS gege
vens).
Dit alles heeft ook financiële consequenties voor DGW.                                                                                          1)
          Na de jaarafrekening van Eneco ging de maandtermijn omhoog van € 758,-- naar € 1.177,--. 
Dus maandelijks een verschil van € 419,--.                                                                           
                                       2)         De inkopen waren € 16.535,-- en de verkopen € 26.222,-- = Winstmar
ge van € 9.687,--. 26.222 / 165,35 = 158,58 % aan winstmarge t.o.v. de inkoopprijs, dit is te weinig,
de                 winstmarge moet minimaal 170 % zijn.                                                                                                  3)
        Begin 2022 hebben we weer stormschade aan de hal opgelopen. Kosten daarvan
€ 2.631,75 -         /- schade uitkering 1.632,-- Verlies van € 999,75.      
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Contributie
 
 
De contributie voor 2023 (inclusief de kosten voor de licentie van de NJBB) waren:
€ 120,00 voor de gewone leden;
€ 102,50 voor leden met een 2e lidmaatschap bij onze vereniging;
€   65,00 voor jeugdleden;
€   50,00 voor donateurs.
Wat wordt de contributie voor 2024:
€          voor de gewone leden;
€          voor leden met een 2e lidmaatschap bij onze vereniging;
€          voor jeugdleden;
€          voor donateurs.
 
 
Punt 10. Hoe nu verder?
Het bestuur wil graag de investering doen voor energiebesparende maatregelen. Dat kost bijzonder
veel, maar daar hebben we zodra e.e.a. gerealiseerd is, meteen profijt van. De vraag is of we dit
jaar financieel goed doorkomen, want daarna zou het beter moeten gaan.
 
Maar hoe komen we dit jaar door met gigantische bedragen voor de energie? Welke ideeën zijn
er om dit jaar te redden?
1e. extra contributie
2e. vrijwillige extra bijdrage
3e. hoe komen we aan (grote) sponsors
4e. hoe komen we aan extra leden
5e. ……………….
6e. ……………….
 
 
 
Punt 11. Jaarverslagen commissies 
 
Jaarverslag onderhoudscommissie 2022
 
De commissie onderhoud heeft ook in 2022 de noodzakelijke onderhoudswerken aangepakt en
van de nog lopende zaken de voortgang in de gaten gehouden.
We zijn bijv. nog steeds niet tevreden met de vernieuwde helft van de binnenbanen.
De kant aan de zijde van de buitenbanen is te zacht en te zanderig. De fa. die de renovatie heeft
uitgevoerd is terug geweest en heeft in september 2022 de twee achterste banen opnieuw aange
pakt door deze te frezen en vaster aan te walsen. Ook dit blijkt niet de oplossing.
Er ligt een afspraak dat zij, als wij weer buiten gaan boulen, de zaak opnieuw komen beoordelen
en een oplossing hiervoor bedenken.
 
Daarnaast is het energieprobleem momenteel zeer actueel. De subsidieregelingen voor energie
besparende maatregelen vanuit de gemeente zijn beter dan ooit en als we op dat gebied iets
willen verbeteren is nu het moment. We kunnen tot 90 % subsidie van de gemeente hiervoor krijgen
en het restant in delen aan de gemeente afbetalen.
De commissie onderhoud heeft inmiddels 17 bedrijven voor plaatsing van zonnepanelen en het
vervangen van de gasverwarming in elektrische verwarming aangeschreven en om offerte ge
vraagd.  
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vervolg jaarverslagen
 
Hiervan hebben de meeste bedrijven helemaal niet gereageerd, een aantal heeft laten weten dat
ze het te druk hebben en slechts 2 bedrijven hebben interesse getoond.
Éen bedrijf heeft inmiddels een gedeeltelijke offerte ingediend, het 2e bedrijf komt eind februari ’23
ter plaatse kijken.
Om voor de subsidie in aanmerking te komen moeten we 3 offertes overleggen. In het stadhuis aan
het spui hebben we bouwtekeningen en sterkte berekeningen uit het archief gehaald om de
aannemers van de juiste gegevens te kunnen voorzien.
Het buitenschilderwerk is met behulp van een schilder van de gemeente aangepakt en ook is veel
binnen schilderwerk gedaan. Op de buitenkant van het overstekende spant van de hal, waar
houtrot inzat, is een plaat trespa gemaakt zodat vocht daar niet meer bij kan.
Dat kan er weer even tegen. Ook de NP letters op het parkeerterrein zijn opgehaald. Aan de hekken
van het parkeerterrein zijn de bordjes “verboden toegang” vernieuwd.
In juni werd er in het clubhuis een paar keer ingebroken door een raam te forceren.
Beide keren werd alleen drank gestolen en spullen vernield. De schade hebben we hersteld,
aangifte gedaan en na het vinden van de plaats waar het terrein werd betreden hebben we daar
prikkeldraad geplaatst.
Daarna geen ongenode gasten meer gehad.
In de bloembakken op het terras en bij de buitenbanen zijn bloembollen geplant (div. schenkingen)
zodat komend voorjaar een fleurig aanzien geeft.
Het buiten onderhoud, schoffelen, snoeien, belijning repareren, scoreborden repareren, banen
egaliseren etc. heeft weer de volle aandacht gekregen van Wim Cornelis, Bert Hake en Fred van
Dijk jr. Door het warme en vochtige weer hebben ze hier hun handen vol aan.
Ook het onderhoud aan de binnenbanen kreeg de nodige aandacht.
In de hal zijn pvc kokers geplaatst met daarin stokjes om cirkels te trekken. Diverse lampen m.n. in
de toiletgroepen zijn vervangen; in de barkast zijn de lichtarmaturen vervangen; de windhaak op
de buitendeur bij de keuken is vernieuwd en is de potgrond vernieuwd en aangevuld in de grote
plantpotten in de kantine. De brandblussers zijn door fa. Smeba gecontroleerd en waar nodig
vervangen.
Er zijn plannen en inmiddels tekeningen gemaakt om het trapje van het terras naar de buitenbanen
te vervangen door een flauw aflopende afrit zodat rollators en scootmobielen ook naar de buiten
banen kunnen rollen.
Ook komend jaar blijven we het onderhoud bij DGW uitvoeren zodat onze club een aantrekkelijke
en veilige plaats is voor iedereen.
Floor Heijsteeg.
 
Jaarverslag ledenbelangen 2022
 
Het Jeu de Boules jaar 2022 is weer een jaar van vele gezichten en er zijn ons wederom vele leden
ontvallen.
Ik heb vele zieke leden telefonisch benaderd en soms ook bezocht, e.e.a. is afhankelijk van een
melding van andere leden. Het komt niet zomaar aanwaaien!
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Vervolg jaarverslagen
 
Zodra ik iets hoor, neem ik contact op en ga met een presentje op bezoek of ik stuur een beter
schapskaart. (thuis of in het ziekenhuis)
Bij verjaardagen stuurt Jaap een verjaardagskaart per e-mail, mits wij een mailadres hebben.
Het ledenaantal is mede door de corona helaas teruggelopen, maar er zijn ook weer positieve
meldingen zoals, oud-leden die zich weer hebben aangemeld.
De groei van nieuwe leden in het 2e deel van 2022 voor zowel de woensdagmiddag en dinsdag
avond is zeer positief. Zo is het aantal donateur/activiteiten leden behoorlijk toegenomen. 
Zodra leden weten, dat er iemand ziek is of dat er iets anders aan de hand is, wil ik het graag weten!
Laten we samen “2023” een succesjaar laten worden
Ledenbelangen De Goede Worp.
 
Joke Engels
 
Jaarverslag wedstrijdcommissie 2022
Het jaar 2022 zijn we als commissie gestart met slechts 2 personen: Cor Versluis en Johan Meijer.
Maar gelukkig zijn Dick van Rijn en Richard Versluis inmiddels toegetreden tot de wedstrijdcommis
sie. Een belangrijke ontwikkeling, want nu kunnen we de taken ook weer wat beter verdelen.
Cor is penningmeester en doet de wedstrijdleiding van de A la cartes, voor zo ver hij aanwezig kan
zijn.
Dick doet de wedstrijdleiding van de gewone toernooien en alles wat betreft de inschrijvingen van
leden voor competities en NK’s.
Richard neemt waar als iemand niet kan en regelt de wedstrijdkalender.
Ook Johan kan invallen voor de wedstrijdleiding en doet de inkopen voor de prijzen in natura voor
de toernooien. Daarnaast doen we gezamenlijk alles wat zoal nodig is om voor de leden van onze
vereniging een gevarieerd aantal wedstrijden te organiseren.
 
In het jaar 2022 hebben we gelukkig weer veel toernooien kunnen laten doorgaan, zoals het Kla
verjassen-/boulentoernooi, het Barbecuetoernooi, het Kibbelingtoernooi en het Pepernotentoer
nooi; ook hebben we alle kampioenschappen kunnen spelen.
De kampioen zijn: Enkelspel dames: Irina Spaans, Enkelspel heren: Johan Meijer, Doubletten : Emiel
en Roy Oosthoek en Tripletten: Paula Schreuder, Johan Qualm en Johan Meijer.
 
De NPC en de WSC in het begin van het jaar werden niet afgemaakt, maar allerlei andere compe
tities konden wel doorgaan.
De Zomer Competitie Tripletten, de ZaterdagMiddag Competitie en later in het jaar de Nationale
Competitie Petanque, de Winter Competitie Doubletten en ook de Winter Senioren Cyclus.
 
Inmiddels zijn we steeds meer toernooien aan het organiseren; in 2023 gaan we zelfs naar zo’n 40
toernooien (gewone toernooien en boule A la Carte) en daarnaast zijn er ook nog de dinsdagavond-
en de woensdagmiddagcompetitie. Mogelijkheden te over dus.
 
De wedstrijdcommissie van DGW wil graag voor iedereen toernooien organiseren en we zouden
het fijn vinden als er steeds meer deelnemers inschrijven. Hoe meer strijd, hoe beter.
 
De wedstrijdcommissie
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Jaarverslag kascommissie 2022
 
Jaarverslag kantinecommissie 2022
 
Na een paar jaar zeer veel last te hebben gehad van het COVID-19 virus, zijn wij eind februari 2022
als vereniging ( incl. bar en keuken) weer volledig open gegaan.
Naast de door de wedstrijdcommissie diversen toernooien georganiseerd zijn, welke nog niet echt
goed bezocht werden, zijn er ook toernooien georganiseerd met inbegrip van eten (o.a. Barbe
cuetoernooi, Kibbelingtoernooi, Kersttoernooi en in 2023 het Stamppottoernooi), welke toernooien
zeer geslaagd en goed bezet waren.
Over het algemeen ben ik van mening, dat de bar en keuken toch wel redelijk draaien, ondanks
dat ik persoonlijk geen inzicht heb in de percentages tussen in- en verkoop. Ik hoop naar de toekomst
toe, dat de toernooien meer deelnemers aantrekken, waardoor de verkoop ook omhoog gaat (dit
ondanks energiemalaise).
Tot slot wil ik de dames en heren van de schoonmaakploeg en alle vrijwillige bar- en keukenmede
werkers hartelijk danken voor hun inzet tijdens het afgelopen jaar.
Namens de Kantinecommissie,                                                                                                                
Ben de Groot
 
 
Jaarverslag Dinsdagavondcommissie 2022
 
De kantine is open vanaf 18.45 uur. Bij binnenkomst inschrijven en € 1,50 betalen.
De competitie start om 19.30 uur, de speeltijd is 45 minuten.. Per ronde wordt door de computer de
teams samengesteld. Na een ronde gespeeld te hebben, is er 15 minuten pauze. Er worden deze
avond 3 partijen gespeeld, maar het is ook mogelijk om 2 partijen te spelen.
Er worden per avond hapjes geserveerd, o.a. kaas, worst.
De uitslagen worden opgeslagen in de computer. Twee keer per jaar is er een afsluitavond met
eten en een prijsuitreiking; iedereen prijs.
De gezelligheid staat voorop!
 
Fred Blom
 
 
Jaarverslag Woensdagmiddagcommissie 2022
 
Het was weer een heel gezellig jaar! Er zijn wat leden afgevallen maar ook weer nieuwe leden bij
gekomen. Ook leden die op andere dagen spelen, komen geregeld op de woensdagmiddag
spelen. Rond Pasen was er weer een heel gezellige middag met een leuke traktatie.
Met de wsc die er gespeeld werd, was het vaak erg druk, dit was voor diegene die bardienst
hadden aardig aanpoten, veel dank daarvoor.
Ook rond kerst was er weer een gezellige middag met leuke prijsjes. Er was een grote op
komst.               
Het verwerken van de 6 weekse competitie via de computer verloopt nog niet vlekkeloos! We zien
verbetering en in 2023 gaat het zeker lukken!
 
Cilia Kropff / Hennie Rebel
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 Jaarverslag 2022 van de kaartclub klaverjassen 
 
Bij de start van het seizoen 2022-2023 zijn we gestart met 13 mannen/vrouwen voor het klaverjassen.
De leden leggen elke week 5 euro in de pot. Met de opbrengst hebben we met kerst de deelnemers
een kerstkrans en een fles wijn kunnen geven. Het restant bedrag wordt binnenkort uitgekeerd dmv
prijsjes. 
Op dit moment ligt de kaartclub even stil in verband met te weinig deelnemers en het onverwach
te overlijden van Dhr Rob Meere.
Bij voldoende deelnemers zal het kaarten weer worden opgepakt.
 
 Louis Batens
 
Jaarverslag Kaartcommissie 2022 
 
Het jokeren is in september weer begonnen, zo ook het klaverjassen in oktober. De opkomst bij het
jokeren is hetzelfde als vorig jaar! De jokeraars hebben het naar hun zin, er is veel plezier onderling,
dus hopen hiermee door te kunnen gaan!
 
Hennie Rebel
 
Jaarverslag Interieur verzorgingscommissie 2022In 2022  hebben we, regelmatig een grondige
schoonmaakbeurt gedaan!                                                  
We zijn met 12 mensen gestart en helaas met z'n tienen geëindigd. De opkomst was wisselend door
vakanties etc.
Het presentje wat we hiervoor jaarlijks krijgen hebben allen gedoneerd aan de vereniging voor het
50- jarig bestaan.
 
Hennie Rebel
 
Jaarverslag Promotiecommissie 2022 
 
De laatste jaren heeft de P.R. commissie zo goed als niets betekend buiten DGW, omdat er geen
volledige commissie was. Geen verwijt maar een constatering!
Bob Kool en Peter van Schie zijn de enige die actief bezig geweest met het begeleiden van nieuwe
leden en het geven van boule lessen.
Het presenteren van DGW via facebook gebeurt al bijna 10 jaar en het aantal mensen, die hierna
kijkt is behoorlijk toegenomen, maar ik vind dat er te weinig wordt gereageerd. De maximale reac
tie is dat een kijker het “leuk” vind.
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Gemiddeld kijken er 100 tot 250 mensen per dag naar een geplaatst bericht of informatieblok. Ook
u kan en mag meedenken en woordelijk reageren.
Mede door de corona en het sluiten van de club is het aantal leden drastisch verminderd en is het
tijd mezelf en andere weer te activeren om samen met leden een P.R. commissie te vormen.   
Nu bestaat de commissie uit 9 personen, die deze commissie een warm hart toe wensen.
Hennie Rebel, Cilia Kropff, Anja Pronk, Greet en Bert Hake, Fred van Dijk, Jan van Kampen, Henk
Batens en ikzelf.
Daarnaast zijn Ingrid en Ronald Goulooze, Joke en Ben de Groot en Bob Kool altijd bereidwillig om
mee te werken.
We hebben samen met de Participatie Keuken maaltijden aangeboden/ geserveerd in onze
kantine.
Motivatie is om mensen van buiten DGW uit de eenzaamheid te halen en een kijkje te geven in
onze keuken, maar ook om deze mensen kennis te maken met het spelletje Jeu de Boules en na
tuurlijk wat onze vereniging hen te bieden heeft. “
Een sociale functie en gezelligheid”. Ook de samenwerking met de gemeente Den Haag is belang
rijk op de diverse terreinen!
Wat zijn de plannen voor 2023 en verder:
Zorgen dat het aantal leden weer toe gaat nemen, we gaan meerder promoties organiseren, om
nieuwe leden binnen krijgen.
Dit wordt al intensief gedaan op de woensdagmiddag en dinsdagavond. 
Neemt u ook eens paar DGW folders mee en bezorg deze in uw woonomgeving om te proberen
andere mensen uit de eenzaamheid te halen en weer actief deel te laten nemen aan het maat
schappelijke samen zijn.
Sinds kort heeft DGW een ledenwerving video op de website en facebook geplaatst en aangebo
den door de gemeente Den Haag, dus laat andere buiten DGW ook de video zien.
Reden te meer om er samen de schouders onder te zetten en alle stoelen in de kantine weer te
vullen. Wij zijn al begonnen u mag en kan meedoen!
P.R. commissie
 
Jaap Spaans  
 
 
Punt 12. Rondvraag
Het bestuur wil graag dat iedere vraag behorend bij de rondvraag op een duidelijke en goede
manier aan bod komt. Daarom graag schriftelijk met je naam erbij.
 
Punt 13. Sluiting
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