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Beste Gildenleden 
 
Wij nodigen U van harte uit op onze jaarvergadering van de jeu de boules commissie van Gildekring  
Maasland. Deze vindt plaats op maandag 23 januari 2023 aanvang 20.00 uur in de 
gildeaccommodatie "Datmunda" Kaalhoefsteeg 1 5291 PD te Gemonde tel 073 5519845. 
 
 
Agendapunten; 

1 Opening door de voorzitter. 
 

2 Mededelingen van de commissie. 
 

3 Notulen van de jaarvergadering van 27 januari 2020. 
 

4 Commissie verkiezing; 
 A) Aftredend en herkiesbaar;  

                    Joris Schellekens gilde St Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan Gemonde. 
   B) Nieuwe kandidaat voor onze commissie. 
 

5 Korte pauze. 
 

      6  Voorstel wijzigingen reglement; 
                 A)  Waarin de regels van het “Gilde Jeu de Boules Reglement en Organisatie” niet 
  volstaat word het spelreglement van de Nederlandse Jeu de Boules Bond toegepast. 
  B)  De but wordt opgezet tussen de 6 en 10 meter en minimaal 50 centimeter van de 
  zijkant van de baan of een obstakel. 
 

 7 Organisatie 16de Gilden jeu de boules toernooi op 2 april 2023 in Gemonde. 
 

        8  Bespreking gildendag op 21 mei 2023 in Nuland. 
 

          9  Rondvraag.  
 

          10 Sluiting door de voorzitter. 
 
                                                       Toelichting Agendapunten. 
 
Agendapunt 4. 
De commissie is op zoek naar een nieuw commissielid, meld u hiervoor a.u.b. aan, voor vragen over 
de functie neemt u gerust contact op met een van de leden van de commissie. 
Naast de voordracht door de commissie, kunnen door de gilden in de Gildekring Maasland, 
tot 7 dagen voor de vergadering schriftelijk tegenkandidaten worden voorgesteld. 
Deze kandidaatstelling moet voorzien zijn van de naam en handtekening van de hoofdman van het 
gilde waarvan de kandidaat lid is. 
Agendapunt 6. 
De commissie stelt voor om deze regels toe te voegen aan ons reglement i.v.m. de wijzigingen van de 
Nederlandse jeu de boules bond. 
 
 
Is een delegatie van uw gilde verhinderd om aanwezig te zijn op onze jaarvergadering, dan kunt U 
zich afmelden bij de secretaris van de jeu de boules commissie.  
 
Graag tot ziens op de jaarvergadering. 
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