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1. Inleiding
Het is moeilijk om niet in herhalingen te vallen, maar onze vereniging heeft opnieuw een mooi
petanquejaar achter de rug. Natuurlijk ook dit jaar weer de bekende activiteiten: clubavonden, interne
toernooien, bondstoernooien, woensdagmixen, vrijdagdoubletten, Helmondse toernooien,
winteravond-, zomeravond- en stadscompetitie, het cubkampioenschap in zomer- en wintereditie en
activiteiten voor derden. Nieuw in 2016 was onze deelname met 2 teams aan de Nationale Petanque
e
e
Competitie, in de 5 en 6 divisie.
In dit jaarverslag komen de belangrijkste feiten en wetenswaardigheden aan de orde.
2. Leden
Op 1 januari 2016 heeft de vereniging 125 leden. In de loop van het jaar mogen we vier nieuwe leden
begroeten; om uiteenlopende redenen beëindigen daarnaast zeventien (!) leden hun lidmaatschap.
Helaas moeten we in 2016 droevig afscheid nemen van onze leden Toon Hendriks (12 januari) en
Louis van Berlo (4 december). Traditiegetrouw nemen vele leden deel aan hun 'laatste reis'. We zullen
hen zeer missen!
Op 01.01.2017 heeft de vereniging 111 leden. Dit is het laagste aantal sinds 2002.
Nieuwe leden
Ria van der Linden
Henk van Heck
Anny Scheepers
Gerrie van Dijk

Datum
15.01.16
22.03.16
15.09.16
23.09.16

Hernieuwd lidmaatschap
Hans Driessen

Datum
01.01.17

Lidmaatschap beëindigd
Bea Tijssen
Ibolya Luif
Frank Bijnen
Dora Branten
Jac vd Broek
Lenny vd Broek
Hans van Doorne
Stan van Es
Hein van der Heijden
Bernard van Houts
Cobie van Houts
Jan de Jong
Kitty de Jong
Huub Niessen
Kerem vd Vossenberg
Hans de Vries
José de Vries

Datum
18.03.16
01.06.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16
31.12.16

Op 01.01.2017 bedraagt de gemiddelde leeftijd van onze leden 68,1 jaar (01.01.16: 66,3 jaar).
Hiervan is 80% tussen 60 en 80 jaar, met de volgende verdeling:

De vereniging kent de volgende
licentieverdeling:
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C – lic.
J – lic.
W – lic.

1.1.2017
81 (73%)

1.1.2016
92 (74%)

30

33

(27%)

(26%)

1.1.2015
90 (69%)
1
(1%)
40 (31%)
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3. Bestuur en ALV
In de Algemene Ledenvergadering op 13 maart 2016 zijn Toon Budding en Wies Pepels aftredend en
niet herkiesbaar. Per acclamatie worden Willy van Kilsdonk en René van der Linden benoemd. Het
rooster van aftreden is als volgt:
naam
Els Veenhuys
Han Besters
Ton Coolen
Willy v Kilsdonk
René vd Linden

functie
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

contactpersoon commissie:
Bar, Sponsors, ziekenattenties
Info
Competitie, Toernooi
Evenementen, derden
Accommodatie, Interieur

aftredend in
2017
2017
2018
2019
2019

Uit de Algemene Ledenvergadering zijn daarnaast de volgende feiten en besluiten te melden:
o De boekhoudcontrolecommissie constateert dat de vereniging financieel gezond is, maar tevens
een broos evenwicht om voldoende inkomsten te genereren, hetgeen veel inzet vergt van
vrijwilligers.
o Het jaarrapport (opgesteld door financieel deskundige Cissy van Kilsdonk) wordt zonder verdere
vragen goedgekeurd. De vergadering dechargeert penningmeester en bestuur.
o Benoeming boekhoudcontrolecommissie: Gerrit Leenders en Frans van Bree; reserve: Frank
Boudewijns. Cissy van Kilsdonk is opnieuw bereid het jaarrapport samen te stellen.
o Akkoord van de vergadering voor de exploitatiebegroting en investeringen 2016, met reservering
van middelen voor aanschaf van een nieuwe muziekinstallatie.
o De contributie 2017 wordt niet verhoogd (€ 65,= - tegelijk te innen met de licentiekosten).
o De bij het 12½ jarig lidmaatschap behorende speld wordt uitgereikt aan Han Besters, Wim en Bets
Claassen, Fridy Filippini, Anny Klumpers, Henny en Franca Verschure, Henri Hermans, Jan de
Jong en Jan Sprengers. Cissy vd Boogaard, Geert v Doorn en Huub v Duynhoven ontvangen de
zilveren spel voor hun 25-jarig lidmaatschap.
o De vergadering benoemt Wies Pepels tot lid van verdienste wegens buitengewone verdiensten
voor de vereniging. Zij ontvangt onder groot applaus de zilveren verenigingsinsigne.
o Anny vd Horst en Hennie Verspaget worden samen met Tiny vd Broek in het zonnetje gezet
vanwege hun verdiensten als gastvrouwen voor derdenactiviteiten resp. accommodatiebeheer.
Hun activiteiten worden overgenomen door Willy v Kilsdonk resp. Ren;e vd Linden.
o De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet, en houdt een pleidooi voor uitbreiding van de
barcommissie, de interieurcommissie en de accommodatiecommissie. Aan- en afmeldingen als
vrijwilliger worden opgenomen in de overzichtslijst die is te raadplegen op de website.
o Uiteenlopende onderwerpen komen aan bod in de rondvraag. Voor details zie het betreffende
verslag van de vergadering.
4. Activiteiten in 2016
In 2016 nemen vele leden opnieuw deel aan competities, toernooien en evenementen. Onderstaande
volgt een overzicht, gerubriceerd naar de verschillende commissies. De volledige uitslagen zijn terug
te vinden in ons onvolprezen clubblad en op onze website.
Competitiecommissie
De competitiecommissie organiseert de NJBB toernooien, winterclubkampioenschap en deelname
aan de Stadscompetitie, de Helmondse toernooien, de Winter- en Zomeravondcompetitie en de
Nationale Petanque Competitie (NPC). Resultaten laatste uitvoeringen WAC/ZAC:
Littie 1
Littie 2

WAC 2015/2016
1e klasse
1e plaats (van 6)
e
e
3 klasse
4 plaats (van 5)

ZAC 2016
hoofdklasse

7e plaats (van 7)

e

Littie 1 wordt kampioen in de 1 klasse WAC, regio Eindhoven, en tevens algeheel kampioen in die
e
klasse. Een zeer fraai resultaat! Littie 2 is minder succesvol in de 3 klasse. Aan de ZAC neemt 1
team deel in de hoofdklasse; helaas eindigt onze afvaardiging op de laatste plaats. Een gelukje: er is
geen degradatie, omdat ook de ZAC ophoudt te bestaan…
e
In oktober start de NPC, met Littie 1 spelend op maandag in de 5 divisie, en Littie 2 spelend op
e
zaterdag in de 6 divisie.
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e

Aan de laatste Afdelingscompetitie (AC) nemen 4 teams deel. In de 1 klasse eindigt Littie 3 als 2
e
e
e
e
(van 15), Littie 1 als 9 en Littie 2 als 11 . In de 2 klasse eindigt Littie 4 als 8 (van 15).
Met de komst van een NJBB districtenstructuur per 01.01.17 vervallen eind 2016 de afdelingen. Aan
het Slottoernooi van afdeling 14 op 3 september in Oisterwijk nemen namens Littie Frans Geubbels en
Marianne Gosen deel, en Arie Verhoeven in een mix met Carla van Eijk.
In zowel de Winter- als Zomer-Stadscompetitie wordt gespeeld in 2 poules, met Littie 1 en Littie 2 in
e
e
e
de 1 klasse, en Littie 3 en Littie 4 in de 2 klasse. In de WSC wordt Littie 1 kampioen in de 1 klasse,
e
met Littie 2 op plaats 2.. In de 2 klasse wordt Littie 3 kampioen met Littie 4 op plaats 2. Het maximale
resultaat dus! In de ZSC gaat de zege opnieuw naar Barrierke, gevolgd door Littie 1 op plek 2 en Littie
2 op plek 4. In de 2e klasse wordt opnieuw Littie 3 kampioen (mooi!), met Littie 4 op plaats 3. Exact
hetzelfde resultaat als in 2015!
Vermeldenswaard is de winst van onze vereniging op 5 mei bij het "Autoschade Mosman-toernooi":
onze 2 teams "Littie" en "Littienie" eindigen op plek 1 en 2 (met tevens het beste doublet, Anneke
Manuel en Nelleke v Schayk). Op 8 augustus wordt onze vereniging in het Thuisblijverstoernooi 2e
achter gastheer JdB Stiphout (met Frank Boudewijns individueel op plek 1). In het Duimtoernooi op 11
september behalen onze beide equipes een ruime overwinning en eindigen op plek 1 en 2.
Zowel het Horsttoernooi (HUAC) als D'n Houtse Cup (Barrierke) vervallen: te weinig aanmeldingen.
Het Beukenbergtoernooi (Warande) wordt vanwege het slechte weer afgebroken na de 1e ronde.
o

MM-VV stadstoernooi

29.05.16

8 VV doubletten;
8 MM doubletten;

e

1 VV: Ria v Aerle & Toos Engelen
e
1 MM: Bert Cuypers & Wim Cuypers

De bondstoernooien vinden plaats op 26/06 (30), 24/07 (68), 25/09 (64), 23/10 (38). Tussen haakjes
het aantal spelers. De toernooien van 17/01 en 11/12 worden afgelast vanwege onvoldoende
inschrijvingen. Het triplettoernooi van 20 maart werd omgezet naar een promotietoernooi, met
uiteindelijk 51 deelnemers. Voor het eerst op een doordeweekse dag wordt een promotietoernooi
gehouden op donderdag 19 mei; met 13 equipes valt de opkomst tegen. Het promotietoernooi op
zondag 20 november had gelukkig wel een flink aantal deelnemers: 26 equipes!
Ook dit jaar zijn we genoodzaakt van elders scheidsrechters in te huren.
e

Tot slot wordt in het 1 kwartaal 2016 een training voor onze competitiespelers verzorgd door Jos te
Boekhorst, en een basistraining voor onze nog niet zo ervaren boulers door Wies Pepels.
Toernooicommissie
Deze commissie zorgt voor de organisatie van alle interne toernooien, het (zomer)clubkampioenschap
en de toernooien op woensdagmiddag (mix) en vrijdagavond (doubletten):
e

o
o
o
o
o
o
o
o

Snerttoernooi
Zulttoernooi
Eiertoernooi
Aardbei-Asperge toernooi
Familietoernooi
Jurrius Fruittoernooi
Wijntoernooi
Kersttoernooi

31.01.16
28.02.16
28.03.16
24.04.16
03.07.16
--16.10.16
18.12.16

45 deelnemers (2015: 52);
49 deelnemers (2015: 52);
56 deelnemers (2015: 56);
42 deelnemers (2015: 40);
54 deelnemers (2015: 66);
geen plek op de kalender
37 deelnemers (2015: 58);
53 deelnemers (2015: 36);

1 plaats
e
1 plaats
e
1 plaats
e
1 plaats
e
1 plaats

voor
voor
voor
voor
voor

Arie Verhoeven
Frans Winckens
Toon van Neerven
Toos vd Horst
team Hans Gruyters

o

Clubkampioenschap
zomer (36 deelnemers)

2/6, 30/6,
28/7, 25/8,
18/9

o

Clubkampioenschap
winter

08.12.15
04.02.16
31.03.16

Clubkampioen:
Wim Cuypers
Triplet:
Arie Verhoeven
Doublet:
Bruno Cassar
Tête-à-Tête:
Marianne Gosen
Winterkampioen doublet:
Arie Verhoeven / Ton Coolen
Winterkampioen triplet:
Johan & Roy vd Heijden / Wim Cuypers
Winterkampioen tête-à-tête: Wim Cuypers

o
o

Woensdagmix
Vrijdagavonddoubletten

51 keer
6 keer

Totaal 2418 deelnemers (2015: 2516 deelnemers); incl. Carnavalsmix.
276 deelnemers (2015: 240 deelnemers)

e

1 plaats voor Are Verhoeven
e
1 plaats voor Johan van der Heijden

De toernooicommissie regelt tevens de organisatie of deelname aan uitwisselingen met bevriende
verenigingen: met het Lieshoutse “Ons Genoegen” op 12 april in Helmond en op 12 juli in Lieshout,
met JdB Stiphout op 16 augustus, met CdP Heerlen op 21 augustus in Helmond en op 28 december
met JBV Helmond 2010 en Brandevoort. Tot slot is de commissie gastheer voor het Kampioenschap
van Laarbeek (26 januari) en het 4-dorpen-toernooi van Laarbeek (13 september).
Een tegenbezoek met Jeu de Boucles (gepland op 21 juni) vervalt: te weinig animo bij zowel de leden
van Boekel als Littie.
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Evenementencommissie
Deze commissie regelt de organisatie van of deelname aan jaarlijkse evenementen: de Feestmiddag
e
voor alle leden op 17 juli en de Kletjesdag op 2 Kerstdag. Tijdens Koningsdag wordt na 'n jaar
afwezigheid opnieuw een demonstratie verzorgd tijdens de Slingermarkt.
Het bestuur organiseert de Nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari, de ALV op 13 maart en op 14
augustus de Vrijwilligersdag (met boerenspelen en BBQ in de Strabrechtse Hoeve).
Barcommissie
De commissie zorgt voor bemensing van de bar en regelt de catering tijdens de activiteiten in onze
accommodatie. Buiten de al genoemde wedstrijdavonden en activiteiten waren dit 122 clubavonden
op dinsdagavond, donderdagavond en zondagochtend, 13 boule-clinics voor “derden”, 19 middagen
voor HUAC, het Mosmantoernooi en het promotietoernooi van Helmond2010 op 21 februari.
Nieuw fenomeen: kaartavondje voor de leden, voor 't eerst op 15 december.
Interieurcommissie
Dankzij de inspanningen van deze commissie is ook in 2016 onze vereniging in staat om leden en
gasten op uitstekende wijze te ontvangen. Om het poetsen enigszins te verlichten is geïnvesteerd in
de aanschaf van een schrobmachine.
Accommodatiecommissie
Deze commissie regelt het noodzakelijke onderhoud aan onze hal en het buitenterrein en beheert de
materialen en inventaris. Enkele voorbeelden van werkzaamheden: verwijdering van de CV radiatoren
in de hal, vernieuwing van het grind op de binnenbanen, schilderwerk deuren, opknappen banken.
Ook wordt de muziekinstallatie in de kantine geheel vernieuwd en wordt de 100-V-omroepinstallatie
opgeknapt.
Sponsorcommissie
Deze (zeer kleine!) commissie zorgt voor werving van sponsors en adverteerders en het beheer van
de contracten. Het lukt om enkele nieuwe sponsors / adverteerders te werven, waarvoor hulde!
Infocommissie
Onder deze commissie valt de samenstelling en verspreiding van het clubblad “Le Carreau”. Opnieuw
worden 10 fraaie edities van het clubblad uitgebracht.
De commissie beheert tevens de website www.littieoflittienie.nl, waar eenieder kennis kan nemen van
het laatste nieuws, uitslagen van toernooien en de activiteitenkalender. Op het alleen voor leden
toegankelijk deel van de website zijn de adresgegevens van de leden te raadplegen, evenals een
overzicht van de commissies, voorgaande edities van het clubblad, notulen van de algemene
ledenvergadering en jaarverslagen.
5. Tot slot
Het moge duidelijk zijn dat zonder de inzet van onze vrijwilligers de vereniging onmogelijk in staat is
alle genoemde activiteiten zo succesvol te laten verlopen. Het dalende ledenaantal én de stijgende
leeftijd van onze trouwe groep vrijwilligers is evenwel een zorgpunt voor de (nabije) toekomst. In een
speciale bijeenkomst op 16.11.16 is met vele leden hierover van gedachten gewisseld. Onze
vereniging is voor het voortbestaan sterk afhankelijk van de barinkomsten, en dus van het organiseren
van de vele activiteiten door onze vrijwilligers. De aandacht voor 2017 zal dan ook gericht worden op
groei van de vereniging, zowel qua leden als qua vrijwilligers. Ieders bijdrage daarin is uiteraard zeer
welkom!

Han Besters, secretaris.
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