
 

Nikantes “Jeu de Boules” 
onderdeel van korfbalvereniging Nikantes 

 
De Jeu de Boules afdeling is een commissie die verantwoordingen af moet leggen 
aan de het hoofdbestuur van Nikantes. 
                                                          
  
Wedstrijdsecretaris:    Louis van der Horst 
                                    nikantesjdb@gmail.com     Tel. 010-4383714 
Penningmeester     :   Nel van der Horst 
            l.horst10@kpnplanet.nl       Tel.  0642977660 
Toernooicommissie:  3 Jeu de Boulesleden,   namen opvraagbaar. 
Materiaalcommissie:  6 Jeu de Boulesleden,  namen opvraagbaar. 
 
Postadres                 : Louis van der Horst 
                                   Kuipers Rietbergpad 9, 3191 BP Hoogvliet 
 
Terrein en Kantine   :  K.V.Nikantes 
                                   Sportcomplex Botreep 
                                   Botreep 10 , 3192 PD Hoogvliet  Tel. 010-4383636                                                                            
Geen post hiernaar toe sturen, aangezien er geen brievenbus is. 
 
Nieuwlid:                    inschrijfgeld / jaarcontributie lopende seizoen € 18,00 
Rotterdampas:          tot 1 september is het mogelijk om het pasnummer door te geven, u mag 
per pas 1 maal  korting ontvangen bij 1 sportvereniging op de contributie. 
            

Jaarcontributie te voldoen tussen 1 juli en 1 september:  seizoen 2016/2017   € 18,00   

Wedstrijdbijdrage per speel / oefendag                                                                 €   0,50 

 
De jaarcontributie dient U te voldoen voor 1 september per kas of per bank t.n.v. 

Korfbalvereniging Nikantes bankrekening  IBAN: NL 57 INGB 0000 516295  

onder vermelding contributie Jeu de Boules. 
 

Wedstrijddagen 
Zondag                       : aanvang: 11.00 -  15.00/16.00 uur na aankondiging soms 13.15 - 16.00 uur 
Woensdagmiddag     : aanvang: 13.15  - 15.30/16.00 uur 
Inschrijven kan een kwartier voor aanvang. 
 
U dient tenminste een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn, er wordt dan ingeschreven en geloot.  
U betaalt per keer dat u komt Jeu de Boulen , op wedstrijddagen 50 eurocent  
U bent vrij om zelf te bepalen hoeveel keer U per seizoen komt Jeu de Boulen. 
Het seizoen loopt van augustus tot en met juni. 
Informatie over dagen dat er geen jeu de  boulen is krijgt u per mail, geen mailadres dan krijgt u een 
kopie van de mail op papier. 
Ook worden er onderlinge toernooien georganiseerd . 
Er is ook de mogelijkheid om in te schrijven voor toernooien die gespeeld worden bij andere Jeu de 
Boulesverenigingen in de regio, inschrijfformulieren zijn op wedstrijddagen in te zien in de kantine en 
worden ook per mail aangekondigd. 
Aflassen wedstrijdzondag: Er zijn diverse redenen dat de wedstrijdsecretaris het jeu de boulen c.q. 
de banen af kan keuren, zoals bij veel regen/sneeuw zelfs als de temperatuur te hoog is door hitte dat 
het niet verantwoord is om op de banen te staan. 
Bericht van afkeuring vindt u vanaf 10.00 uur in uw mailbox, of u kunt zelf telefonisch inlichtingen 
inwinnen vanaf 10.00 uur bij de wedstrijdsecretaris of naar de kantine bellen. 
Aflassen wedstrijdwoensdagmiddag: idem als bij de zondag.  
 
Het Jeu de Boules seizoen loopt van begin augustus, exacte begindatum wordt vooraf in een 
nieuwsbrief aangekondigd, tot eind juni. 

 
Uw lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, opzeggen dient schriftelijk of 
telefonisch te gebeuren bij de wedstrijdsecretaris voor 1 juni van het lopend 
seizoen.   ( herzien 1 juni 2016) 

Wij adviseren U dit schrijven goed te bewaren en wensen U heel veel Boulesplezier bij Nikantes. 
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INSCHRIJFFORMULIER          JEU DE BOULES   NIKANTES 
 

 

Achternaam                   -------------------------------------------------------   man / vrouw 
 
Roepnaam                     ---------------------------------------------------------------------------  
 
Straat                              --------------------------------------------------------------------------- 
 
Postcode                        --------------------------------------------------------------------------- 
 
Plaats                              --------------------------------------------------------------------------- 
 
Geboortedatum            --------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefoonnummer         --------------------------------------------------------------------------- 
 
Mobielnummer            --------------------------------------------------------------------------- 
 
E-mailadres                   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Ingangsdatum              --------------------------------------------------------------------- 

 

 

Inschrijfgeld betaalt € -------------- per kas, voor seizoen------------------------------ 

 

 

 

Handtekening               --------------------------------- 

 
 

Het Jeu de Boulesseizoen loopt van begin augustus, exacte begindatum wordt 
vooraf in een nieuwsbrief aangekondigd, tot eind juni. 

 

Uw lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, opzeggen dient 
schriftelijk of telefonisch te gebeuren bij de wedstrijdsecretaris 
voor 30 juni van het lopend seizoen. 
 
 

 
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden en alleen gebruikt binnen Nikantes (herzien 01-07-2015) 


