Acht, 30 mei 2016
Betreft subsidie tbv Oranje Jeu de Boules Acht 2016

Geachte leden van de Dorpsraad Acht.
N.a.v. de door u toegekende subsidie aan de Jeu der Boules commissie hierbij een verslag van deze
dag tbv uw verantwoording aan de Gemeente Eindhoven.
De inschrijvingen voor dit evenement zag er in eerste instantie hoopvol uit. Bij de voorinschrijving
hadden zich 69 doubletten reeds aangemeld en de ervaring leert ons dat er dan op de dag zelf er
zeker 20-25 doubletten zich nog aanmelden.
Met dit aantal doubletten betekent dit dat we weer in de top 10 van de best bezochte toernooien
van Nederland zouden staan!
Voor ons is dit belangrijk om te weten voor het aantal banen die we moeten uitleggen en ons
inkoopbeleid, v.w.b. de prijzen, kunnen afstemmen.
Het liep helaas anders af!
Zoals u zelf gemerkt zult hebben liet het weer ons op 27 april behoorlijk in de steek.
Veel regen en een koude wind verklaart uiteindelijk dat het aantal bleef steken op 57 doubletten
(114 deelnemers).
Ondanks het slechte weer hebben we toch nog veel complimenten mogen ontvangen vwb de
organisatie. Alles was goed geregeld en ook de gratis snacks en de daarbij Franse wijn (tenslotte is
Jeu de Boules een Franse sport) vonden gretig aftrek.
Zelfs Studio40 Eindhoven had de weg naar ons kerkdorp gevonden! Er zijn niet alleen sfeerbeelden
gemaakt maar ook twee Achtse deelnemers werden geïnterviewd.
Dat het geen financiële strop is geworden is mede te danken aan uw toegekende subsidie.
Al jaren hebben wij als prijzenpakket levensmiddelen wat dus inhoudt dat we dit niet kunnen
bewaren tot volgend jaar! Nu zijn er dus doubletten bij die, normaal gesproken, niet in de prijzen
vielen en nu wel een prijs mee mochten nemen naar huis gezien het aantal deelnemers!
Toch kunnen we terug kijken op een geslaagd toernooi.
Het kerkdorp Acht staat weer op de kaart en volgend jaar kunnen de deelnemers uit alle windstreken
van Nederland en België zonder navigatie het kerkdorp Acht vinden!
Voor een uitgebreide fotoreportage verwijs ik u naar de website van digitaal Acht
Wij hopen volgend jaar niet allen op beter weer maar ook weer op uw financiële steun!
Namens het Oranje Jeu de Boules Acht bedankt.
Met vriendelijke groet,
Nico van der Heijden
Voorzitter Oranje Jeu de Boules Acht

