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Postbank NL24 INGB 0001 9390 06
contributies, bondsbijdragen en clubtenues

Adres boulodrome
Schoonbroeksweg 5
7323 AN  Apeldoorn
Tel: 055 360 16 23

Opgeven voor toernooien: 06 30 79 49 11

PTANK
Cluborgaan van Jeu de Boules Vereniging ´t Zwijntje

Jaargang 32 Nr.2 maart  t/m mei  2018

BESTUUR
Voorzitter Edward Zeevat Vice voorzitter Fabian Biesheuvel

06 12 03 19 70 Vertrouwenspersoon 06 51 05 48 86
Secretaris. Ferdinand Wiese Kantine Herman van Veluwen

055 360 66 82 Accommodatie 055 541 48 96
Penningmeester Fred de Ruiter Sportzaken Hans Tijssen

055 541 62 32 06 23 27 94 50

Postadres J.b.v. ‘t Zwijntje
postbus 854
7301 BC Apeldoorn

internetsite
e-mail

www.zwijntje.nl
jbv@zwijntje.nl

WEEKPROGRAMMA
Dinsdagmiddag 14.00 – 16.00 uur Donderdagmiddag 14.00-16.00 uur

Recreatief of Mix Recreatief of Mix
Dinsdagavond 19.15 – 22.30 uur Donderdagavond 19.00-22.30 uur

Mix - toernooi Clubavond
Woensdagavond 19:00 - 22:30

Trainingsavond
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Commissie sportzaken
Wim Boluijt heeft plaatsgenomen in de
CS. Door deze uitbreiding is de CS
(bijna) weer op sterkte en we kijken uit
naar de komende activiteiten.
De CS heeft besloten om op de avon-
den dat in de regio de Zomer Avond
Club Ontmoeting wordt gespeeld onze Zomercyclus
avonden te verplaatsen naar de woensdagvond. De
nog resterende Zaco avonden zijn op 31 mei  te Epe
en op 14 juni in ‘t Harde. Op deze donderdagavonden
is de accommodatie gesloten.
Op het prikbord hangt een lijst om een maatje te vin-
den om deze Zaco avonden bij één van onze buur-
verenigingen te spelen.
Kantine overleg
Op maandag 4 juni staat een overleg gepland met de
kantinevrijwilligers. Elders in het clubblad vind je daar
meer informatie over.
Verhuur
Ook dit jaar heeft Aukje het weer druk met de ver-
huur. Op dit moment zijn er al weer 11 verhuren ge-
pland voor dit jaar. We merken wel dat de omzet per
verhuur iets lager ligt dan vroeger.
Subsidie gemeente Apeldoorn
De gemeente heeft een nieuwe regeling vrijgegeven

waarin staat aangegeven
hoe verenigingen in aan-
merking kunnen komen
voor een subsidie. In he
stuk van Fred over de
‘Penningen’ geeft hij aan
dat Simon Meijer geeft aan-
geboden ons te helpen om
te kijken of wij voor eenR
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eventuele subsidie in aanmerking komen en wat we daar voor moe-
ten doen.
Werkgroep vrijwilligers opgeheven
De werkgroep vrijwilligers die is ingesteld na de ledenborrel van okto-
ber vorig jaar is opgeheven. De werkgroep heeft geen resultaat ge-
boekt. De leden hadden en dermate verschil van inzicht in aanpak en
noodzaak dat er geen spijkers met koppen konden worden geslagen.
Het bestuur beraadt zich nog over een volgende actie.
NPC 2017/2018
In de afgelopen NPC heeft de ver-
eniging diverse mooie resultaten
geboekt. In de 6e divisie is ‘t
Zwijntje 3 kampioen geworden. In
dezelfde divisie is ’t Zwijntje 2 ge-
ëindigd op de 2e plaats. ’t Zwijntje
1 is in de Topdivisie op de derde
plaats geëindigd.

NPC 2018/2019
Voor het komend seizoen hebben alle drie de teams zich weer inge-
schreven. Wil je meer informatie over één van de teams neem dan
contact op met de teamcaptains: Wim Boluijt, Hans Tijssen en Paul
de Bruin
Het komende winterseizoen zal ook een team van Het Zuiderboeltje
gebruik gaan maken van onze accommodatie voor het spelen van
NPC wedstrijden.
De competitieleider zal zoveel mogelijk wedstrijden tegelijkertijd
‘thuis’ plannen, maar we weten nu al dat dit niet voor alle speeldagen
zal lukken. Het betekent wel dat onze hal tijdens de NPC gezellig
druk gaat worden.
Veel leesplezier en met vriendelijke groet, Ferdinand Wiese
Secretaris



6

Beste Zwijnen,

Inmiddels is het eind mei/begin juni en is het buitenseizoen al
bijna weer 2 maanden oud. Het is de afgelopen weken erg
mooi weer geweest waardoor er ook veel buiten gespeeld
kon worden. Ook de weersverwachting voor de komende
weken ziet er veelbelovend uit.

Het is alweer een lange tijd geleden sinds de laatste Ptank is verschenen.
Door grote drukte, vakantie en andere omstandigheden is het niet gelukt om
eerder een Ptank uit te brengen. Gelukkig hebben we nu wel een goed ge-
vuld blad kunnen maken dus bereid je voor op een hele tijd leesplezier.

Op vrijdagavond 1 juni a.s. organiseren we weer een ledenborrel waarbij we
als bestuur graag weer van gedachten willen wisselen met hopelijk een groot
aantal van de leden. Ik hoop een groot aantal leden te mogen begroeten. De
opkomst bij de ALV afgelopen maart was bedroevend laag, slechts 40 leden
hadden de moeite genomen om naar de ALV te komen. Dit terwijl we mo-
menteel in een (financieel) roerige tijd zitten en er best belangrijke beslissin-
gen genomen moesten worden.

Ik wens een ieder alvast een hele fijne vakantie

Hartelijke groet,Edward Zeevat
Voorzitter

Van de voorzitter

Google maps gebruikt een recente foto, de tafeltjes staan al op het terras!
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Bijeenkomst kantinemedewerkers

Aan alle leden,

Op maandagavond 4 juni om 19:30 uur is er een kantineoverleg.

We willen alle kantinevrijwilligers bijpraten over de recente aanpas-
singen en wijzigingen rondom de kantine. Daarnaast willen we pro-
beren de resterende kantinediensten voor de avonden en evene-
menten in 2018 in te plannen. Dus neem je agenda mee. We staan
natuurlijk ook open voor alle op- en aanmerkingen rondom de kan-
tine. We doen het tenslotte door en voor elkaar!
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Gert Kamphorst
Bep Kamphorst
Janina Goossen

Ella Klonowska
Marianne Beernink
Nancy van Bilzem

Einde lidmaatschap

Bady Diboune
J. Strieningstraat 33
7412 JP  Deventer

Ans Gijsbers
Koningin Hortenselaan 19
7314 AJ  Apeldoorn

Andrea Schaufeli
Olieslagershorst 236
7328 NP  Apeldoorn

Wim Gerritsen
Markerichtersveld 524
7327JN  Apeldoorn

Ineke Krijt
Hofstraat 68
7311 KX Apeldoorn

Nieuwe leden
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In de Algemene Vergadering van eind maart hebben we
de jaarcijfers over 2017 besproken en de begroting voor
2018 vastgesteld. Niet alleen het exploitatieresultaat
over 2017 viel wat tegen, maar ook de cash-flow was te
laag waardoor we een extra kasgeldlening nodig had-
den om aan alle financiële verplichtingen te kunnen vol-
doen. De verwachtingen voor 2018 waren niet veel be-
ter waardoor we helaas hebben moeten besluiten om
een verhoging van de contributie door te voeren. In de begroting voor
2018 is deze verhoging van € 1,50 per maand verwerkt net als de
aanpassing van de verkoopprijzen in de kantine aan de gestegen in-
koopprijzen. In zo’n begroting probeer je te voorzien wat de inkomsten
en uitgaven het komende jaar zullen zijn en voor een groot deel kan
dat ook redelijk nauwkeurig worden bepaald. Er blijven natuurlijk altijd
wel wat onzekerheden en er komen soms, zoals ook nu, onverwachte
zaken naar voren waar je helemaal niet op gerekend hebt.

Zo bleek ineens dat de accu van de AED stuk was en dat eigenlijk het
gehele apparaat verouderd is en vervangen moet worden. In de be-
groting heb ik wel een klein bedrag voor onderhoud opgenomen maar
meer ook niet.

De gaten in de inrit worden weer steeds dieper en de mannen van de
onderhoudsploeg geven aan dat dit nu toch maar eens structureel
opgelost moet worden en dat het opvullen met zand en grind geen
optie meer is.

De dakgoot tussen de kantine en de gele hal blijft lekken en ook daar
zullen we maatregelen moeten nemen om dat goed gerepareerd te
krijgen. Het zou dan zo maar kunnen zijn dat dit enkele duizenden
euro’s gaat kosten.

Dan vindt het bestuur dat het zo langzamerhand tijd wordt dat het mo-
gelijk moet zijn om bij de kassa met PIN te kunnen betalen en ook dat
gaat niet lukken zonder daarin goede investeringen te doen. Zie ook
elders in deze PTANK.

In de gepresenteerde begroting verwachten we een eindresultaat van
€ 7.765,- en dat hebben we ook nodig om onze financiën weer op peil
te brengen. Maar het is maar de vraag wat daarvan overblijft wanneer



Penningen
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onze uitgaven een stuk hoger zullen blijken te zijn. We zullen het ko-
mende jaar nog terughoudend moeten zijn en moeten bewaken dat
onze kosten binnen de perken blijven.

Inmiddels zijn we overgestapt naar een nieuwe energieleverancier en
dat scheelt ons enkele honderden euro’s per jaar. Het aanpassen van
m.n. de stroommeter is nog in onderzoek en als dat klaar is gaat ook
dat enkele honderden euro’s besparen. Ons gasverbruik is nog aan
de hoge kant en daar wordt verder onderzoek naar verricht. Simon
Meijer heeft aangeboden dit te willen oppakken en i.o. met het bestuur
gaat hij kijken welke besparingen er te behalen zijn.

Hoewel het opheffen van de acceptgirokaart voorlopig is uitgesteld,
deze zou zoals eerder bepaald na 1 januari 2019 niet meer gebruikt
mogen worden, gaat deze bij onze vereniging vanaf nu vervallen. De
huidige kleine voorraad voorgedrukte acceptgiro’s, waar een bankre-
keningnummer van de ING-bank op staat, is vanwege dat banknum-
mer, niet meer bruikbaar en zal worden vernietigd. Om nieuwe ac-
ceptgiro’s te laten drukken met het juiste banknummer van de Rabo-
bank is behoorlijk kostbaar en niet rendabel voor slechts een handje-
vol leden die nog op deze oude manier de contributie betaalt. In het
vervolg zullen deze leden een brief of een e-mail krijgen waarop hun
de contributie in rekening wordt gebracht. Voor onze financiële admi-
nistratie zou het echter beter zijn wanneer ook deze leden maande-
lijks via incasso gaan betalen. Wanneer zij een machtiging invullen,
die te vinden is op het aanmeldingsformulier in de leeskast, dan kan
dit eenvoudig geregeld worden.

Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter,
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In het kader van de bezuinigingen wordt een tweetal bankrekeningen
opgeheven. De banken brengen per rekening standaard kosten in re-
kening voor pasjes, abonnementen en andere zaken. Bij het Zwijntje
gebruiken we de laatste jaren hoofdzakelijk de rekening bij de Rabo-
bank en de twee rekeningen bij de ING-bank worden nauwelijks nog
gebruikt. Omdat we daar wel een paar honderd euro per jaar aan kos-
ten betalen is het beter om deze rekeningen te schrappen. Dit ga ik
binnenkort in gang zetten en dan kunnen die rekeningen niet meer
gebruikt worden.

Dit betekent wel dat de mensen die nog op de oude handmatige ma-
nier hun contributie betalen dit in ’t vervolg zullen moet overmaken
naar de rekening bij de Rabobank en dus niet meer naar de ING-
bank. In de brief voor de contributie voor de 2e helft van 2018 zal dit
duidelijk vermeld worden.

Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter

Bankrekeningen ING

Het is tegenwoordig bijna overal mogelijk om met je bankpasje te
betalen en contant afrekenen gebeurt steeds minder vaak. Het be-
stuur is dan ook al een tijd van mening dat deze manier van betalen
ook bij het Zwijntje mogelijk gemaakt moet worden. Niet alleen om-
dat steeds meer blijkt dat m.n. jongeren geen contant geld meer bij
zich hebben, maar ook omdat we denken dat wanneer PIN-
betalingen mogelijk zijn dit een positief effect op de kantine-omzet
zal hebben.

Er zijn natuurlijk kosten verbonden
aan deze manier van betalen,
maar die blijken erg mee te vallen
en zullen zeker door de verwachte
extra omzet gecompenseerd wor-
den.

PIN-betalingen
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Maar, een belangrijk punt is de werkzaamheid voor onze barmede-
werkers; wij vinden dat het afrekenen aan de kassa er voor hen niet
moeilijker op moet worden. Wanneer we nu een los PIN-apparaat
zouden huren of aanschaffen  zouden de medewerkers een ver-
koop op de kassa moeten aanslaan en apart het verkoopbedrag op
het
pinapparaat moeten intikken. O.i. is dat extra werk, gaat dat tot kas-
saverschillen leiden en zal mogelijk de kassavrees bij onze mede-
werkers toenemen en dat willen wij zeker niet.

Het zou mooi zijn wanneer je met een druk op een knop in de kas-
sa meteen het verkoopbedrag op het PIN-apparaat hebt staan. Dat
voorkomt verschillen en is voor onze medewerkers de makkelijkste
manier van afrekenen. Maar onze huidige kassa kan dit niet aan en
dus
zouden we moeten overwegen om een nieuwe kassa hiervoor aan
te schaffen.

U begrijpt dat ook dit een flinke uitgave is en daar willen wij dan ook
mee wachten totdat duidelijk is dat onze financiële positie dit toe-
laat. Wij gaan door met ons onderzoek en hopen dat we in het na-
jaar een positieve beslissing kunnen nemen.

Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter

AED

Het zal u niet ontgaan zijn dat ons AED-apparaat buiten werking is.
De accu heeft het begeven en die zouden we wel kunnen vervangen
maar ondertussen waren wij er ook al op gewezen dat ons apparaat
is verouderd en daardoor niet meer betrouwbaar is. We zullen het
hele apparaat dus moeten vervangen.

In de markt zijn verschillende AED’s te koop, hele dure en ook goed-
kopere, maar we zullen m.i. moeten kijken naar een betrouwbaar ap-
paraat dat eenvoudig door onze vrijwilligers te bedienen is. De kos-
ten voor een nieuwe AED schat ik op zo’n € 1.500,- en dat is een be-
hoorlijk bedrag waar ik in de begroting geen rekening mee heb ge-
houden.
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Voor de Rabobank Clubkas Campagne heb ik onze vereniging aan-
gemeld en daarbij de vervanging van de AED opgegeven als beste-
dingsdoel.

Eind april heb ik van de Rabobank een
cheque in ontvangst mogen nemen van
€ 426,56 en dat is een mooi bedrag
maar niet voldoende om een nieuwe
AED aan te schaffen.

Vanuit de clubkas kan er wel wat worden bijgedragen maar niet het
gehele bedrag dat we tekort komen, want er komen meerdere onver-
wachte uitgaven aan. Zie ook de rubriek Penningen.

Omdat een goede AED veiligheid brengt voor ons allemaal kunnen wil
ik u vragen om met een vrijwillige bijdrage het benodigde geld in te
zamelen. Wanneer een groot deel van de leden nu € 10,- of € 20,-
(meer mag ook natuurlijk) hieraan bijdraagt moet het mogelijk zijn om
voldoende geld bij elkaar te brengen.

Ik heb al een toezegging van € 50,-. U kunt uw bijdrage overmaken
op onze rekening NL58 RABO 0373 4262 16  onder vermelding van
“AED”.

Ik zal u van de resultaten op de hoogte houden.

Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter
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Graag wil ik u wat meer vertellen over het plan voor de Schoon-
broeksweg dat binnenkort tot uitvoering gaat komen.
De gemeente Apeldoorn heeft een plan ontwikkeld om de waterhuis-
houding rond de vijvers in ons deel van de wijk Zevenhuizen te verbe-
teren. Om de gewenste situatie te bereiken zullen ondergrondse ver-
bindingen moeten worden aangelegd tussen de vijvers aan beide zij-
den van de Anklaarseweg. Zie de sterren op de plattegrond.

Tevens wordt het parkeerterrein aan de Schoonbroeksweg enorm uit-
gebreid. De huidige parkeerplaats is veel te klein en wordt vergroot tot
aan de oude boerderij die aan de Anklaarseweg staat. Ook wordt in
dit parkeerterrein een smalle waterbak aangelegd die samen met de
ondergrondse leidingen de verbinding gaat vormen tussen de twee
oude vijvers.

Voor deze grote parkeerplaats wordt een nieuwe ingang gemaakt aan
de Anklaarseweg zo’n 100 m verderop aan de schoonbroeksweg.

Plan Schoonbroeksweg
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De gemeente heeft in dit grote plan ook de jarenlang gekoesterde
wens van voetbalvereniging ZVV meegenomen om de Schoonbroeks-
weg autoluw te maken vanwege de veiligheid van hun jeugdleden.
ZVV wilde ook graag hun hoofdingang verplaatsen naar de nieuwe
parkeerplaats, maar dat is door de bewoners van Schoonbroeksweg
tegengehouden. ZVV gaat haar leden verplichten om te parkeren op
de nieuwe parkeerkeerplaats en dat moet ook wel want in de Schoon-
broeksweg komt een parkeerverbod.

ZVV heeft ons gevraagd om ook op de nieuwe parkeerplaats te par-
keren, en dus niet meer op ons eigen terrein, zodat de Schoonbroeks-
weg helemaal autovrij zou worden. Omdat wij vinden dat de loopaf-
stand van parkeerplaats naar ons clubgebouw voor veel van onze ou-
dere
leden veel te groot zou worden hebben wij hier niet mee ingestemd.
Wij blijven dus gewoon op ons eigen terrein parkeren.

Er is nog een tijdje gezocht naar een alternatieve parkeerplaats naast
de squashhal maar daar is door de eisen van Squashhal Nederland
geen goede oplossing uit gekomen.

Inmiddels heeft de gemeente al de nodige voorbereidingen gedaan
en heeft groenbeheer al een groot deel van het terrein bouwrijp ge-
maakt. De aanbestedingen zijn ook al geweest en de Fa. Dusseldorp
gaat de komende maanden de werkzaamheden uitvoeren.

Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd; eerst wordt een deel van de
nieuwe parkeerplaats aangelegd zodat er parkeermogelijkheden blij-
ven, vervolgens wordt de Schoonbroeksweg gerenoveerd en als laat-
ste wordt de parkeerplaats helemaal klaar gemaakt. De totale werk-
zaamheden gaan naar schatting zo’n 9 weken duren en men ver-
wacht eind mei of begin juni hiermee te gaan beginnen.

Het oude wegdek van de Schoonbroeksweg wordt er helemaal uitge-
haald, de riolering wordt vervangen en vervolgens komt er een nieu-
we laag asfalt in. Aan de zijkant aan de kant van de woonhuizen wor-
den trottoirs aangelegd en aan de andere zijde komt een afgezette
groenstrook waardoor parkeren in de Schoonbroeksweg niet meer
mogelijk is.
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Tijdens de werkzaamheden aan de Schoonbroeksweg die ongeveer
3 weken gaan duren  kunnen wij ons eigen terrein niet meer met de
auto bereiken. U kunt dan parkeren naast de squashhal om zo mak-
kelijk ons clubgebouw bereiken. Er wordt voor gezorgd dat er een
goede doorgang komt vanaf ons terrein naar de squashhal

Een klein probleem is toegang van de leveranciers naar ons clubge-
bouw; de vrachtwagen van Heineken kan dan ook niet door de
Schoonbroeksweg en de pallets met onze bestellingen zullen op een
andere manier binnen gebracht moeten worden. De aannemer heeft
toegezegd ons hierbij te zullen helpen. Ook voor de kleine bestellin-
gen die onze vrijwilligers met de eigen auto aanvoeren zullen we een
acceptabele oplossing moeten bedenken.

We zullen die 3 weken samen door moeten komen en we hopen dat
de overlast mee zal vallen; we houden contact met de mensen van
het bouwbedrijf en we zullen proberen om ontstane probleempjes zo
snel mogelijk op te lossen. De mensen van aannemersbedrijf Dussel-
dorp zijn van goede wil en zullen ons hierbij helpen.

Ik hoop u hiermee goed te hebben geïnformeerd en als u vragen
heeft dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter
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We hadden er als vereniging nog niet mee te maken gehad en als
bestuur waren we er ook niet echt op voorbereid toen de eerste vraag
voor shirtsponsoring werd gesteld. We hebben met de NPC-teams ad
hoc een afspraak gemaakt en vonden dat we dit verder moesten uit-
diepen om te tot een goed beleidsplan te komen.
Bij de uitwerking kwamen we erachter dat het lastig bleek om dit in
één document te beschrijven en dat het duidelijker was om voor
“sponsoring” en “competitieteams” twee aparte beleidsplannen op te
stellen.
Bij sponsoring is het van essentieel belang dat je vaststelt wie de ei-
genaar is van de sponsorbijdrage is.
Hoewel heel vaak de sponsoring voortkomt uit de netwerken van per-
sonen en de gunfactor daar een belangrijke rol speelt kun je o.i. niet
anders concluderen dan dat deze bijdragen, in geld of in natura, ei-
gendom zijn van de vereniging. Dit geldt voor alles, of het gaat om
wedstrijdkleding, het prijzengeld voor grote
toernooien of prijsjes voor de Bedrijvencompetitie, de vereniging is
eigenaar.
Dit betekent dat de vereniging, in principe, altijd bepaalt wat er met de
bijdragen gedaan worden en dus niet de sponsor. Veelal worden de
sponsor-bijdragen verkregen voor een bepaald
bestedingsdoel dat met de sponsor is besproken en in de praktijk zal
daar bijna nooit vanaf geweken worden maar het is wel van belang
om dit formeel correct vast te leggen.
Dit houdt ook in dat alle sponsorbedragen in de boeken van de ver-
eniging moeten worden vastgelegd en dat alleen facturen die door de
penningmeester zijn opgesteld en in de financiële
administratie zijn verwerkt rechtsgeldig zijn.
Als beleid voor de clubkleding hanteren we eigenlijk onze oude richt-
lijnen maar hebben we die nu in een nieuw beleidsplan vastgelegd.
Vooralsnog is de kleur van onze clubkleding groen met een geel ver-
enigingslogo erop en die kleding kopen we bij één van onze sponso-
ren de fa. Veldwijk in Twello.
Er wordt wel eens over gesproken om de kledinglijn te moderniseren
maar dat valt buiten dit beleidsdocument en daarvoor zal de komende
jaren een aparte actie voor uitgezet moeten worden. Mogelijk dat dit

Sponsoring clubkleding
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dan reden is om het beleidsplan weer bij te stellen.
De regels uit dit beleidsplan zijn van toepassing op alle teams die
deelnemen aan competities of kampioenschappen waarvoor de
vereniging het inschrijfgeld betaalt en dat zijn:
- Nationale Petanque Competitie (NPC)
- Europa League
- Zomercompetitie District Oost
- Wintercompetitie District Oost
De teams die deze wedstrijden deelnemen worden verplicht in
correcte clubkleding te spelen.
Beide beleidsplannen zijn m.i.v. 17-04-2018 van kracht. De volledige
teksten zullen op de website vermeld worden.
De ad hoc afspraken die met twee NPC-teams zijn gemaakt voldoen
niet helemaal aan deze nieuwe regels. Met deze teams zal een over-
gangsregeling worden afgesproken die geldt tot 01-04-2020.

Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter

U kunt zich opgeven via de Commissie Sportzaken voor volgende
Nederlandse Kampioenschappen:

○ 15 en 16 juni - NK Tripletten

○ 13 en 14 juli - NK Mix doubletten

○ 7 en 8 september - NK Veteranen doubletten

○ 7 en 8 september - NK Beloften tripletten

○ 21 december - NK Precisieschieten

Nederlandse Kampioenschappen 2018
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Het zal u niet ontgaan zijn. Alle aankondigen in het nieuws en alle denkbare
media kanalen. De AVG komt er aan en ook wij als vereniging moeten een
AVG verklaring hebben. De afgelopen weken zijn we achter de schermen
druk bezig geweest om deze verklaring te verkrijgen.

Wat is dat de AVG? De Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de
AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op
dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. De AVG
is op een aantal onderdelen strenger dan de oude privacywet en vereist ook
van sportverenigingen dat ze vastleggen hoe ze de privacy van hun leden
beschermen.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kun je de wettek-
sten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) inzien. Het
gaat om de volgende teksten:

EU – Algemene verordening gegevensbescherming
EU – Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

De AVG schrijft o.a. voor dat wij als vereniging een privacy policy moeten
hebben waarin o.a beschreven staat welke persoonsgegevens we als vereni-
ging verwerken met welke doelen, en welke rechten de personen hebben
waarvan we de gegevens verwerken.

Deze privacy policy is inmiddels geschreven en te vinden op de website
onder de volgende link: https://www.zwijntje.nl/?ddownload=718. Ook staat
deze link onderaan elke pagina op onze website, en is de link te vinden op
de Downloads pagina.

Van belang is deze privacy policy goed door te lezen. Hierin staat ook
beschreven wat u kunt doen als u het niet eens bent met de policy en/of
wijze van verwerken van uw persoonsgegevens. De AVG gaat in per 25 mei
2018.

Bij de aanmelding van nieuwe leden verwijzen we naar de privacy policy en
vragen we een akkoord op de verwerking van persoonsgegevens conform
de beschrijving in deze privacy policy. Voor bestaande leden gaan we er va-
nuit dat we dit akkoord hebben per 25 mei 2018. Mocht u het hier niet mee
eens zijn, meld u zich dan bij één van de bestuursleden.

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. de AVG en/of onze Privacy Policy dan
verneem ik of één van de andere bestuursleden dat natuurlijk graag.

Fabian Biesheuvel
privacy@zwijntje.nl

AVG en Privacy Policy
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Na een intensieve winterperiode waarin,
onder leiding van Peter Kremers, wekelijks
de banen werden geharkt gepoetst en ge-
veegd. De keukenvloer en de kantine met
alles erop en aan en niet te vergeten de
toiletgroep werden schoongemaakt. Ook
de koeling en de bar hebben een verande-
ring ondergaan in verband met een andere
Drankenleverancier.

Per april zijn we met het onderhoud van
de buiten accommodatie gestart. Dit bete-
kent dat we de banen onkruid vrij maken
en te houden en bomen snoeien. Het zal u
niet zijn ontgaan dat we de grote conifeer
bij het terras een kopje kleiner hebben ge-
maakt. De reclameborden van onze spon-
soren staan weer buiten en we zijn bezig
om met de hoge drukspuit het terras en de
paden vrij van mos en onkruid te maken.
Natuurlijk blijft het onderhoud aan kantine,
keuken en toiletten in de zomer ook bestaan.

Dit alles doen we met een vrij constante groep
vrijwilligers van 9 tot 12 uur. Van zowel onze
mannelijke en vrouwelijke leden kunnen we op
deze  maandagochtenden nog hulp gebruiken.
Peter zal jullie met open armen ontvangen. Er
staan ons nog een paar wat grotere klussen te
wachten zoals de reparatie van het dak van een
van de hallen, de lichtinstallatie buiten. Ook de
gaten op de parkeerplaats moeten worden ge-
dicht.

Een ieder die hier ideeën of handigheid in heeft
is natuurlijk van harte welkom.

Groet Simon Meijer.

Maandag/onderhoudsgroep
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Het is inmiddels al weer jaren geleden dat er voor een aantal
vrijwilligers een reanimatiecursus is geweest en dat zou veel
frequenter gedaan moeten worden. Veel organisaties gaan ervan uit
dat het reanimeren jaarlijks getraind moet worden.

Het kunnen reanimeren is een vereiste om een AED-apparaat goed
te kunnen bedienen. Dat apparaat leidt je wel door het gehele
reanimatieproces en geeft uiteindelijk ook de impuls om een hart
weer op gang te brengen maar het geeft je ook de opdracht om te
gaan reanimeren en dan moet je wel weten wat je moet doen.

In het verleden hebben wij o.l.v. een EHBO-deskundige in ons
boulodrome cursussen georganiseerd waarbij naast het reanimeren

ook enkele EHBO-onderwerpen aan de orde kwamen. Dit werd op
een zaterdag gedaan met een ochtend- en een middagprogramma
met tussendoor een verzorgde lunch. Dit betekende wel dat men een
groot deel van die zaterdag daarvoor beschikbaar moest zijn en dat
is misschien voor veel mensen een probleem. Daarom lijkt het mij
beter om een korte cursus te houden voor alleen het reanimeren en
dat kan op een avond gedaan worden. Zo’n cursus kan in het
boulodrome, maar ook extern gegeven worden.

Wij zoeken hiervoor vrijwilligers die regelmatig in onze accommodatie
te vinden zijn en die bereid zijn om deze cursus te gaan volgen. Ui-
teraard worden de kosten van de cursus door de vereniging betaald.
Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u zich bij mij melden. Ook
met mensen die een geldig EHBO-diploma hebben wil ik graag in
contact komen.

Het zou mooi zijn wanneer we een groep mensen kunnen gaan vor-
men waarmee we tijdens alle activiteiten één of meerdere mensen in
huis hebben die getraind zijn om met een AED om te gaan.
We hebben 10 à 15 mensen nodig, verdeeld over de middagen en de
avonden.

Het gaat om uw en mijn veiligheid, ik hoor graag van u,

Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter

Reanimatiecursus
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In de zomer van 2016 kregen wij ineens problemen met onze tapin-
stallatie en na een paar onderzoeken door een installateur bleek dat
de koelleiding van onze tap lek was. Het vervangen van deze kapotte
leiding zou erg kostbaar zijn omdat deze onder de vloer in de keuken
ligt.

Wij hebben toen hulp gevraagd en gekregen van Heineken, de leve-
rancier van het Brand-bier, en zij hebben een losse tapinstallatie met
het David-systeem beschikbaar gesteld. Dat gaf ons even de ruimte
om naar een definitieve oplossing van het probleem uit te kijken.

Door wisselingen in het bestuur en andere perikelen bleken we de tijd
ook wel nodig te hebben om de juiste oplossing te vinden. De ac-
countmanager van Veluwse Schavuyt heeft ons daarbij met zijn ad-
viezen, enorm geholpen.

Hij heeft ons geadviseerd om het contract met Heineken op te zeggen
en dat hebben wij in de zomer van 2017 ook gedaan. Op zijn advies
hebben wij een 2e hands GAMKO-koelkast
gekocht die precies onder onze bar past.

Hij heeft de tapwacht, in overleg met ons en
op onze kosten, opdracht gegeven om de be-
nodigde aanpassingen te doen om de oude
tap-zuil geschikt te maken voor de fusten van
o.a. Veluwse Schavuyt. Die werkzaamheden
hebben op 2 mei plaatsgevonden.

Vanaf dat moment kunnen wij onze oude tap
weer gebruiken, maar niet voordat de voor-
raad Brand, in fusten met David-aansluitingen,
zijn verkocht. Ik ga er vanuit dat dit nu reeds is
gebeurd en dat wij over zijn op onze oude tap
maar dan met Veluwse Schavuyt.

Ik hoop dat dit bier u mag smaken.

Met vriendelijk groeten,
Fred de Ruiter

Aanpassing Tap
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Oorsprong
Bier heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van de
mens. Heel vroeger als drank ter vervanging van verontreinigd water
en van wijn. Later als genotsmiddel in de sociale omgeving. Na de
Germanen en Romeinen waren het de kloosters die bier brouwden en
daarmee in hun onderhoud voorzagen. Nog later werden het de am-
bachtelijke brouwers die veelal ook de kroeg of herberg exploiteer-
den.

Het Achterom
Proef-Locaal Het Achterom is
een gemeentelijk monument dat
is gevestigd in een steeg midden
in het centrum van Apeldoorn.
Het is in 1910 gebouwd door de
bekende Apeldoornse architect
Andries van Driesum.
't Achterom, formeel Achterstraat
geheten, was in vroegere jaren
de volkse naam van het steegje
dat achterlangs herbergen, cafés
en winkelhuizen aan de toenmalige Dorpstraat, nu de Hoofdstraat, de
Mariastraat via de huidige Bloemensteeg met de Korenstraat
verbond.

Na ca.125 jaar vonden een aantal personen het welletjes zodat er in
2010 Apeldoorn maar weer een eigen gebrouwen bier moet krijgen.
Met flappen lappen werd een kapitaal bij elkaar gebracht zodat het
historisch pand Mariastraat 2H kon worden aangekocht en de brou-
werij werd ingericht. Het eerste bier, gebrouwen onder de merknaam
'Veluwse Schavuyt', vloeide in september reeds in het Proef-Locaal
Het Achterom. In april 2012 is het standaard bier uitgebreid, ter ere
van het 1-jarig commercieel bestaan, met een Veluwse Schavuyt
Blond.

Brouwerij de Vlijt
Begin 2013 is, vanwege het grote succes, Apeldoornse Bierbrouwerij
De Vlijt BV opgericht. De brouwerij is gelegen op het voormalige
Zwitsal-terrein en is gevestigd in het oude Ketelhuis. In het gebouw is

Veluwse Schavuyt
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een brouwhuis van 1000 liter geïnstalleerd met de daarbij horende
gist-tanken. Tevens is er een afvullijn geïnstalleerd om zowel flessen
als fusten af te vullen.
In de ruimte naast de brouwerij is het proeflokaal gevestigd. Ingericht
met een 100 jaar oude Argentijnse bar, veel hout en acht bieren op
tap, vormt dit een warm en gezellig geheel waar Veluwse Schavuyt
beleving geproefd kan worden.

Brouwerij
De Veluwe heeft zijn eigen bierbrouwerij; in Bierbrouwerij De Vlijt
wordt wekelijks zo'n 4000 liter ambachtelijke speciaalbier Veluwse
Schavuyt gebrouwen. Het ambachtelijke
bier heeft een hoge gisting en wordt niet
gefiltreerd en gepasteuriseerd, waardoor
de mooie volle smaak van de gebruikte
brouwingrediënten in het bier volledig
aanwezig blijft. De grondstoffen voor het
brouwproces worden zorgvuldig gese-
lecteerd en continue bewaakt op kwali-
teit. De Veluwse Schavuyt wordt per
brouwsel van 1000 l. gebrouwen. De
brouwsels worden nauwkeurig gecontro-
leerd zodat de smaak en kwaliteit con-
stant zijn. De Veluwse Schavuyt staat
vanzelfsprekend op de tap van Proeflo-
kaal van De Vlijt, maar is voor de echte
liefhebber ook beschikbaar via de drankenhandel en horecagelegen-
heden. Het wordt geleverd in fusten van 20 liter en in diverse forma-
ten flessen en cadeauverpakkingen.

Proeflokaal
In het ketelhuis van de voormalige Zwitsalfabriek is naast de brouwe-
rijruimte ons proeflokaal ingericht. De voormalige laboratoriumruimte
is warm ingericht door het gebruik van veel mahoniehout. De 110-jaar
oude apothekersbalie, die dienst doet als bar, valt direct op als je bin-
nenloopt. Kom langs en proef & beleef de ambacht van het brouwen
van bier!

Deze teksten heb ik over genomen van de website van Veluwse
Schavuyt.
Groeten,
Fred de Ruiter
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De laatste maanden begint de kantinecommissie weer wat vorm en
structuur te krijgen en hoewel we misschien nog niet het gewenste
niveau bereikt hebben, is het in ieder geval wel een flinke een stap
in de goede richting. We proberen om goed contact te houden over
allerlei kantinezaken en komen ook al wat regelmatiger bij elkaar.

De commissie bestaat uit Aukje de Deugd, Dennis van Kooten, Si-
mon Meijer, Ferdinand Wiese en ondergetekende. Samen met Fer-
dinand vorm ik voorlopig nog de link naar het bestuur maar we zou-
den graag een nieuw bestuurslid willen die deze kantinezaken gaat
oppakken.

Aukje en Dennis verzorgen de inkopen voor de kantine en Aukje is
ook de contactpersoon voor de verhuur. Voor het financiële deel zit
ik in deze commissie.

In september 2017 zijn we overgestapt naar de Hanos en daar
mochten we slechts eenmaal per maand een bestelling plaatsen
omdat we te klein waren om in het normale programma voor be-
zorgklanten mee te draaien. Maar deze speciaal voor kleine klanten
gemaakte procedure beviel ons niet en leidde steeds vaker tot pro-
blemen in de bevoorrading van onze kantine. In maart zijn we in zee
gegaan met de Sligro waarbij we veel frequenter mogen bestellen
en we hopen dat daarmee de inkoopperikelen zijn opgelost.

De Sligro is in 2017 de samenwerking aangegaan met Heineken en
de komende jaren zal dit ertoe gaan leiden dat de Sligro alle bezor-
gingen van Heineken gaat verzorgen. Voorlopig is dat niet helemaal
het geval maar dat gaat nog veranderen zeker wanneer de Sligro
het grote, nog te bouwen distributiecentrum in Deventer of Apel-
doorn klaar heeft. Op dit moment kopen wij onze dranken weer in bij
Heineken en de rest van de spullen bij de Sligro. Omdat de Sligro
geen Veluwse Schavuyt verkoopt zullen wij dat bier rechtstreeks bij
de brouwerij gaan inkopen.

Als commissie zijn we bezig met het samenstellen van het assorti-
ment en zijn  in gesprek met de penningmeester die uiteindelijk de
verkooprijzen vaststelt.  Hierbij is het bijvoorbeeld van groot belang
welke glazen er gebruikt worden voor de diverse dranken.

Kantinecommissie
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De commissie heeft zich daar-
over uitgesproken en er wordt
een instructieboek gemaakt
waarin de barmedewerker niet
alleen kan vinden welke glazen
er gebruikt moeten worden maar
ook hoe je bepaalde drankjes of
keukenproducten moet maken.

Deze instructieklapper zal in de keuken aan de muur bevestigd
worden.

Op het moment dat u dit leest zijn we waarschijnlijk al overgestapt
van Brand-bier naar het lokale bier van Veluwse Schavuyt. Elders
in deze PTANK leest u meer over deze brouwer uit Apeldoorn,
maar hier wil ik u schrijven waarom wij deze overstap hebben ge-
maakt.

Hoewel het bestuur al een aantal jaren de wens had om eens met
deze lokale brouwerij te gaan praten was het daar nog steeds niet
van gekomen. Bij het GMP van 2016 konden wij de Hanos als
sponsor krijgen op voorwaarde dat wij een gesprek met Veluwse
Schavuyt zouden aangaan. In 2017 heeft dat gesprek plaats ge-
vonden en daarin hebben wij
ook de intentie geuit om hun
bier te gaan verkopen. Onze
tapinstallatie was op dat
moment niet geschikt voor
de fusten van
Veluwse Schavuyt. Zij heb-
ben ons wel steeds geadvi-
seerd en begeleid hoe we de
tap moesten veranderen.
Uiteindelijk heeft dit ertoe
geleid dat we nu een eigen tapinstallatie hebben waarmee we het
bier van onze eigen keuze kunnen tappen. Wij zijn dus niet con-
tractueel gebonden aan Veluwse Schavuyt en kunnen het bier ver-
kopen dat we willen mits die fusten maar op onze koppelingen pas-
sen. Natuurlijk is er wel een morele druk om Veluwse Schavuyt te
gaan verkopen en op tap zullen we voorlopig ook alleen hun pils
verkopen.



27

Binnen de kantinecommissie gaan we besluiten welke bijzondere bie-
ren we, op fles, gaan verkopen. Daar zullen zeker bieren van Veluwse
Schavuyt tussen zitten maar ook de bieren van Heineken zoals Af-
fligem e.d. zullen op de bierkaart blijven staan.

De commissie vindt het verkopen van gehaktballen tijdens de weke-
lijkse clubactiviteiten niet zo’n goede zaak. Uit oogpunten van hygiëne
en werkbaarheid voor de gemiddelde barmedewerker hebben wij be-
sloten om in plaats van deze gehaktballen tijdens de clubactiviteiten,
waarbij de keuken beperkt is opengesteld, kleine gehaktballetjes te
verkopen. Deze zijn veel makkelijker op te warmen en hebben geen
verval.

In februari is er een zeer nuttige bijeenkomst geweest met alle
barmedewerkers en dit willen wij zeker gaan herhalen, maar dat zal
vermoedelijk pas na de zomer gaan plaatsvinden.

Met vriendelijk groeten, ook namens de kantinecommissie
Fred de Ruiter
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Ik ben Lambert Ruijsch, getrouwd met Marjo. Wij hebben 3
zoons die inmiddels alle 3 niet meer thuis wonen. Samen
met hun partners wonen er respectievelijk 2 in Apeldoorn
en 1 in Den Haag. Marjo en ik zijn inmiddels ook de trotse
opa en oma van 2 kleindochters. Met uitzondering van 5
jaar in Nieuwerkerk aan den IJssel, heb ik altijd in Apel-
doorn gewoond.
Wij gaan regelmatig met vakantie naar Frankrijk. Eerst in
de omgeving van Annecy, later met name naar de Franse
Alpen. Op mijn racefiets maak ik vanaf de camping
“klim”ritjes in de omgeving, o.a. naar de Croix de Fer, Col du Galibier, les
Deux Alpes en uiteraard ook Alpe d’Huez. Een van de prestaties waar ik nog
steeds trots op ben ik is het fietsen van La Marmotte in 2005. Dit is een cy-
closportieve over 175 kilometer op 1 dag met daar in de beklimming van de
Col du Glandon, Col du Télégraphe, Col du Galibier en tenslotte Alpe d-
Huez.
Ik ben, net zoals velen, met het Petanque-virus in aanraking gekomen tijdens
een vakantie in Frankrijk. Op de camping werd eens per week, als het weer
het tenminste toe liet, een toernooi georganiseerd. In 2014 heb ik daar voor
het eerst meegespeeld. Het jaar daarop ook weer en ik begon het spel
steeds leuker te vinden. Na afloop van deze vakantie in 2015 heb ik contact
opgezocht met Tonny olde Hanhof, een oud-collega waarvan ik wist dat hij
lid was van een petanque-vereniging. Na een paar keer voor “proef” op de
dinsdagavond te hebben meegespeeld, ben ik in augustus 2015 lid gewor-
den van ‘t Zwijntje.
In de loop van de tijd ben ik het spel, door tips van medeleden van de Ver-
enig, steeds beter gaan spelen. Hierdoor is het spelplezier alleen maar toe-
genomen. Ik speel dan ook niet allen meer op de dinsdagavond, maar ook
op andere dagen. Soms wel 4x per week, bedrijvencompetitie op maandag,
dinsdagavondmix, clubcompetitie op donderdag en op zaterdag NPC of een
toernooi.
Ik geef de doorgeef-Boule aan Tonny Olde Hanhof.

De doorgeef-boule
Een rubriek om elkaar beter te leren kennen

Lambert Ruijsch

Aan het eind van het verhaal wordt de doorgeef-boule doorgegeven aan
een lid, die dan in de volgende PTANK de rubriek zal moeten schrijven, om
tot slot zijn doorgeef-boule weer door te geven……
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Verjaardagen in juni
1 Ben Dolman
3 Frans de Haan
3 Rutger de Ruiter
5 Jeanet Hartgers
6 Gerrit ten Hoven
9 Mischa Beemster
9 Frank Schepers

10 Diana Logtenberg
12 Anette van Velzen

14 Simon Meijer
17 Jan Buwalda
21 Mario van Duren
24 Elly Philippi
25 Anneke Biesheuvel
25 Teake van Bilzem
26 Henk Docter
29 Dineke Klopman
30 Corry Vos

Verjaardagen in mei

Verjaardagen in juli
1 Tom Wierenga
4 Marius Logtenberg
5 Jean-Pierre Miller
8 Jit Goldebeld

10 Ferdinand Wiese
11 Jan Gerritsen
13 Krister Horn
16 Dick van de Hel
16 Greetje Olde Hanhof
17 Fabian Biesheuvel
18 Joke van Veluwen
19 Loes ten Brink

21 Peter Melker
24 Maria Gestal Chao
24 Roel Greveling
25 Marinus van Asselt
25 Jan van de Pol
25 Janny Vlietman
27 Ben van de Esschert
27 Roelie Wijkel
28 Katrina Koelz
29 Henk Niemeijer
29 Frans Schümacher

2 Willemien Werkman
8 Antoon van het Erve

10 Jaap Kamphuis
11 Fred Tiggeloven
16 Jan Toet
19 Nel van Mil
19 Joop Pieren

21 Wim Boluijt
21 Gerrie Marchal
25 Dirk Breedijk
25 Emile Zwiers
27 Andrea Schaufeli
29 Frits Kaan
30 Dick de Deugd
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Uniek in Apeldoorn en omgeving
Biedt hen die kennis willen maken met deze prachtige sport de moge-
lijkheid om (onder leiding) te boulen. Bijvoorbeeld in verenigingsver-
band, met uw bedrijf, personeelsvereniging, of zomaar met de buurt.

Na ontvangst met uitleg en koffie kan er gebouled worden. Met na
afloop ruimschoots gelegenheid om de resultaten van uw tegenstan-
ders te bespreken onder het genot van een kopje koffie of iets anders.

Wij serveren naar wens een hapje of een uitgebreid warm of koud
buffet. Barbecueën is ook mogelijk.

Meer weten over tijden en prijzen neem contact op met Aukje de
Deugd (06 54 22 36 64)

Het Boulodrome


