Beste Leden en Donateurs,
Het Bestuur van de Jeu de Boulesclub "Butenboel" wenst jullie allemaal een gezond,
gelukkig, sportief en gezegend 2021 toe.
Het coronavirus geeft ons helaas niet de gelegenheid om een Nieuwjaarsreceptie te houden,
daarom zal ik me via deze brief tot u richten.

Terugblik op een bizar 2020
Het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen, zette de hele boel flink op zijn kop.
Helaas zijn veel activiteiten niet doorgegaan. Hierdoor kunnen we niet spreken van een
geweldig jaar voor onze geliefde sport Jeu de Boules.
Half maart kwamen de eerst maatregelen en moesten we stoppen met spelen, om half mei
met veel aanpassingen weer te kunnen herstarten. Vervolgens kwam in oktober de tweede
golf en was het opnieuw gebeurd met spelen in clubverband.
De Regiocup, Keune toernooi en het eindtoernooi van het Clubkampioenschap zijn niet
doorgegaan. Uiteraard krijgt dit een vervolg in 2021 en krijgt u hier meer informatie over.
Leden
Helaas is een (oud) lid Ton Rooijers overleden.
We hebben in 2020 zeven nieuwe leden mogen verwelkomen:
Len Postma, Anja van Marseille, Marian Leusink, Johan Groeneveld, Jan Kleinherenbrink,
Jan Bökkerink en Jan Kloosterhuis.
Eigen onderkomen
Zoals u weet heeft dit Bestuur er naar gestreefd om een eigen onderkomen te gaan
realiseren. In de Buitengewone Algemene Leden Vergadering op 5 augustus is dit plan
voorgelegd aan de hand van de gemaakte bouwtekeningen.
Helaas ging de Gemeente Rijssen-Holten niet akkoord met deze plannen, maar zoals u van
ons kunt en mag verwachten zijn hier nog niet klaar mee en zullen we ons blijven inzetten op
alternatieve mogelijkheden. Ook hierover zullen wij u, zodra er meer bekend is, inlichten in
2021.
Momenteel zijn Johan, Freddy en ik zelf, druk bezig met het isoleren en bekleden van de
onderkant van het dak van de overkapping. Dit voor isolatie voor zowel in de winter als in de
zomer. Ook wordt er over nagedacht een eigen toilet te plaatsen onder de overkapping.
Onze ambitie blijf aanwezig om als club op eigen benen te staan, echter een verdere
samenwerking met onze buurclubs sluiten we zeker niet uit.

Vooruitkijken naar 2021
Uiteraard hopen we u in 2021 snel te ontmoeten op ons mooie Jeu de Boules complex.
Zodra de corona maatregelen het toelaten, wordt op woensdagmiddag het
Clubkampioenschap hervat. De finales worden medio maart gespeeld.
Ook hopen we dat in 2021 de Regiocup weer wordt opgestart, maar alles hieromtrent is nog
onduidelijk.

We hopen ook in oktober het Keune Toernooi weer te organiseren, maar u zult begrijpen dat
het onmogelijk is om hier nu al beslissingen over te nemen.
Zoals het er nu uit ziet zal de Algemene Leden Vergadering, die normaal in februari wordt
gehouden, op een andere manier moeten worden ingevuld. Later meer bericht hierover.
Verder hoop ik voor u, dat het ondanks alles toch een fijn en gezond 2021 gaat worden.
Wij wensen U vooral een fijne Jaar wisseling toe.
Nogmaals blijf gezond en tot ziens op onze Jeu de Boulesclub.

Namens Uw Voorzitter
Bert Lemmers.

