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Verslag van de jaarvergadering van de jeu de boules commissie van kring Maasland op 27 januari 
2020 in het club gebouw van het gilde “St Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan“ Gemonde. 
 
Aanwezig waren 25 gildeleden van de volgende 13 gilden:  
St Ambrosius Haarsteeg, St Barbara Dinther, St Willebrordus Esch, St Willebrordus Heeswijk,  
St Ambrosius Loon op Zand, St Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan Gemonde, St Joris Geffen, 
St Antonius Abt Vorstenbosch, St Antonius Abt Nuland, St Catharina St Joris Rosmalen,  
St Martinus St Antonius Lexmond Hei- en Boeicop, St Catharina en Barbara Schijndel en  
St Lambertus Maren-Kessel.    
 
1 Opening door de voorzitter. 
 De vergadering werd geopend door de voorzitter met de christelijke groet. 
2 Mededelingen. 
 Er waren geen afmeldingen, de koffie/thee werd aangeboden door het gilde waar wij te gast zijn. 
3 Verslag van de jaarvergadering op 28 januari 2019. 

Het verslag werd door de secretaris voorgelezen en er kwamen enkele opmerkingen over het 
niet correct vermelden van de gildenamen. 

4 Verslagen gildejaar 2019. 
De secretaris las de verslagen van het 6 kringen toernooi en van de gildedag in Nieuwkuyk. De 
voorzitter las zijn jaarverslag voor. 

5 Commissieverkiezing. 
 De voorzitter gaf het woord aan de secretaris want hij was aftredend. De vergadering ging met  
 een daverend applaus akkoord met zijn herbenoeming. 
6 Korte pauze. 
 Er was nog geen behoefte aan een pauze. 
7 Wijziging reglementen. 

A) Bij de grote jeu de boules bond is een wijziging gekomen, waardoor men maar een keer fout 
mag opzetten. Wij vinden dat bij het gilde niet wenselijk, daarom willen wij de oude regel 
handhaven, “Na drie keer fout opzetten mag het tweede team de but opzetten, de eerste boules 
wordt alsnog geworpen door het eerste team.” dit werd goedgekeurd. 
B) “Het spelen met 2 spelers is alleen toegestaan, als men met 3 spelers begint en tijdens het 
spel er 1 speler is die niet kan doorgaan. Elke speler mag dan toch maar 2 boules werpen. De 
resterende wedstrijden dient men vervolgens met 3 spelers weer aan te vangen.” dit werd 
goedgekeurd. 
Beide regels worden in het reglement opgenomen. 

 8 Organisatie 16 de gilden jeu de Boules toernooi. 
De datum van 5 april 2020 is moeilijk, want dan is er nog een federatief kruisboog  toernooi en 
op dezelfde dag 2 toernooi ’s houden is niet goed, daarom werd gevraagd om 14 dagen uit te 
stellen. Dit werd goedgekeurd. Voor het toernooi heeft zich maar een gilde gemeld namelijk het 
gilde waar wij nu te gast zijn, dus het werd aan hen toegewezen. 

 9 Bespreking gildedag op 31 mei 2020 in Nuland. 
De hoofdman van Nuland gaf een goed overzicht van hun plannen. Het moet een “Beleef een 
hele dag” worden. 

10 Rondvraag. 
 Gerry van der Schoot bedankt de commissie namens de gildenoverheid. 
 Ook werd de vraag gesteld, wanneer is de volgende commissievergadering.  
 Dit op 25 januari 2021 bij het gilde in Dinther. 
11 Sluiting door de voorzitter. 
 De voorzitter bedankt alle voor hun komst en inbreng en sluit met de christelijke groet. 
 
De jeu de boules commissie. 
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