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Week 25, 17 juni 2013, nummer 2303
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U kunt dit blad ook lezen op onze website:

www.quintus-sportfederatie.nl

Sportblad per post ontvangen: maak € 60,- per jaar over op rek.nr. 12.65.04.539
t.n.v. Sportblad Quintus, o.v.v. Quintusblad, naam en adres.
Sportcomplex: Leeuwerik 1, Kwintsheul. Kantine: 0174-294208. Sporthal: 0174-296454.
Info advertenties: Flip van Steekelenburg, Heulweg 65c, Kwintsheul. Tel. 0174-293897. Bankrek.: 12.65.04.539
De zeer gewaardeerde en enthousiaste kantinemedewerkers kunnen hun bardienstrooster inzien op
http://bardiensten.quintus-voetbal.nl/
Inleveren teksten en advertenties: zondag vóór 19.00 uur bij de redactie.
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Secretariaat
HV Quintus
Postbus 209
2290 AE Wateringen
secretaris@hvquintus.nl

Kopij voor zondag 16.00 uur naar Leonie Broch
glbroch@kabelfoon.nl
Voor aanvraag digitale versie mailen naar
secretaris@hvquintus.nl
Voor uitgebreide versie zie
www.quintus-sportfederatie.nl (Quintusblad)

Jeugdsecretariaat
Annette Lie
Grutto 50,
2295 PV Kwintsheul
jeugdcommissie@
hvquintus.nl

Algemene Ledenvergadering
Maandag 24 juni

Wil je de stukken van tevoren digitaal ontvangen, vraag dit dan aan via administratie@hvquintus.nl
Inzage van de papieren versie is mogelijk op afspraak met de voorzitter Paul Bol. +31 6 53308762
Maandag 24 Juni 2013 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van het Quintuscomplex
in Kwintsheul. De vergadering begint om 20:00 uur. Vanaf
19:30 staat de koffie/thee klaar.

5. Bedanken kascommissie.

Agenda

7. Presentatie contributievoorstellen.

1. Opening door de voorzitter.

8.	Voorstel tot goedkeuring begroting 2013 – 2014. (inclusief contributievoorstellen)

Pauze
6. Presentatie begroting 2013 – 2014.

2.	Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2012.
	Vaststelling van het verslag van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2013.

9. Bestuursverkiezing.
10.Rondvraag.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

11.Sluiting.

4. Jaarverslag en Jaarrekening:
- Bespreking geschreven jaarverslagen
- Presentatie financieel verslag 2012 – 2013
- Verslag Kascommissie.
- Voorstel tot goedkeuring geschreven jaarverslagen.
- Voorstel tot goedkeuring van het financieel verslag
2012 – 2013
- Voorstel tot decharge van het bestuur voor het gevoerde beheer in het afgelopen boekjaar.
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er heerlijke zelfgemaakte soep met broodjes. En nog een
prijs uitreiking, voor ieder een mooie medaille. In de middag fietsten we ( met ballonnen) naar De Zwet in Wateringen. Daar hebben we met z’n allen uit kunnen leven en
onze kunsten vertonen, door een zonnebloem van gips
met acrylverf te beschilderen. Dit onder de bezielende leiding van Fietje Huf. Paula, Emmy en Ank zorgden voor
koffie met koek, een hapje en een drankje. Het ontbrak
ons aan niets!!! Om 17.00 uur fietsten we naar Kwintsheul
terug, waar we op de Hertenlaan welkom waren voor een
drankje en een hapje. Er werden heerlijke salades met
warm vlees gebracht. Op deze leuke locatie hebben we
onder het genot van het lekkere eten, gezellig bij kunnen
kletsen.

Secretariaat
Sabrina Groenewoud
Vossenrade 38
2544 XK Den Haag
e-mail: secretaris@quintus-badminton.nl
http://www.quintus-badminton.nl

Snelle, sportieve, gezellige dames van de
woensdag!!
Het seizoen is weer voorbij. Afgelopen woensdag hebben
wij onze afsluiting voor de zomervakantie gehad. Dit keer
hebben we een toernooitje gespeeld. Na het toernooi was
2

Dank aan Paula, Emmy en Ank voor het organiseren van
de super gezellige afsluitingsdag. Anneke bedankt voor
het openstellen van jullie mooie locatie!! En Loes, Anja,
Dicky en Jeanette voor al jullie geregel van het hele seizoen, zodat alles vlekkeloos en goed verloopt! En Loek
bedankt voor het wekelijks ophangen van de netten!

Even iets uit de wereld helpen:
De dames van de woensdag badminton is geen koffieclubje!!! Wij zijn een sportieve club dames die iedere
woensdagochtend om 9.00 uur beginnen met een warming-up onder leiding van Emmy. Vervolgens spelen we 2
partijtjes tot de koffie. Er word geknokt voor ieder puntje!!!
Want winnen is het uitgangspunt. Maar gezelligheid ontbreekt ook zeker niet. Er word gezamenlijk koffie gedronken, waar we even tijd hebben om “gezellig bij te kletsen”
en daarna nog een partijtje gespeeld.

Helaas is er een triest bericht dat Angèle Thoen haar
man Sjef, afgelopen maandag heel plotseling is overleden. Hij was 58 jaar, dus nog veel te jong. Wij wensen
Angèle, haar kinderen en familie heel veel sterkte om
dit grote verlies te kunnen dragen.

Het is jammer dat het leden aantal een beetje terug loopt.
Daarom kunnen we nog wel wat sportieve dames hebben
op de woensdag. Tegenwoordig zijn ook heren welkom!
Wil ieder kijken of er nog een kennis of vriend graag een
potje wil komen spelen na de vakantie!? Neem iemand
mee en laat ze proeven van de gezellige sfeer en een lekker partijtje badminton spelen!!

Groeten Mieke en een goede zomer

ym
g
n
a

De wedstrijden beginnen `s morgens vroeg en eindigen
pas in de avond. Er doen dus ontzettend veel deelnemers
mee die overal vandaan komen. Zet dus allemaal jullie
beste beentje voor, Hup Quintus!
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Secretariaat
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@hotmail.com
tel 0174290870
www.Quintus-Gymnastiek.sisoftco.com
Redactie
Jacqueline van Adrichem
j.wassink27@kpnplanet.nl

HAAGSE BOSAN CUP.
Komend weekend zaterdag 22 en zondag 23 juni 2013
wordt de Haagse Bosan Cup gehouden. Dit is een individuele wedstrijd, gehouden over vier toestellen. Bij deze
cup zijn er ook prijzen te winnen per toestel. De keurploegleden die hieraan meedoen hebben de uiteindelijke indeling al ontvangen. Zorg dat je zoals aangegeven, een half
uur voor de warming-up aanwezig bent. Alle wedstrijden
worden gehouden in Overbosch, waar uiteraard iedereen
mag komen kijken.
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We zien jullie graag op de uithoek om leuk tennis te zien
en te supporteren. We zullen ook per dag en kort verslag
doen op de website. Kijk voor actuele informatie wat betreft de partijen van de dag op www.toernooi.nl.

Secretariaat
Berestein 39, 2295 PM Kwintsheul
Tel: 06-13652623
e-mail gve@kabelfoon.nl
Ledenadministratie
Riviergrondel 2, 2295 HG Kwintsheul
Tel. 0174-295566
e-mail: janerna@kabelfoon.nl

Clubkampioenschappen
We zijn van start gegaan met de clubkampioenschappen mix en de enkel partijen. Dit met onder andere dank
aan Tennis Westland (die de prijzen sponsort voor de
mannen) en Art op Make Up (die de prijzen sponsort voor
de vrouwen).  Hierdoor kan er ‘s avonds en in het weekend (bijna) niet vrij getennist worden. Dit is van 12 juni t/m
22 juni 2013..
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De Heul
Supermarkt

Openingstijden:
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur
Voor al uw dagelijkse boodschappen
– Brood
– Vleeswaren
– Sigaretten
– Zuivelproducten
– Groente/fruit – Telefoonkaarten
– Tevens zijn wij ov-oplaadpunt

• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
• Bedrijfsruimten
• Verbouw/renovatie
Heulweg 129
2295 KE KWINTSHEUL
www.eekhout.nl

Telefoon
(0174) 29 28 63
Telefax
(0174) 29 34 74
assurantiekantoor@eekhout.nl

VOOR ALLE VERZEKERINGEN EN
FINANCIELE DIENSTVERLENING

Eekhout

Onze leden waken over de
veiligheid in het dorp.
Stuur een mail naar
frits.berendse@gmail.com
en geef je ook op!
Kijk voor meer info op
www.heulsebuurtpreventie.nl

Bouw

Bovendijk 7 / 2295 RV Kwintsheul / Tel. 0174 295740

DAM E S & HER E N

Ella
K A P SA LO N

Kwintrum 3
2295 HZ Kwintsheul

Telefoon
(0174) 27 00 88

Julianastraat 1AA
2291 TP Wateringen
Telefoon: 0174-29 32 89 Fax: 0174-29 85 68
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl

Wij zijn op Maandag gesloten
Vrijdagavond tot 19.30 uur
Zaterdagmiddag tot 18.00 uur

Voor al uw fietsplezier, voor groot en klein
moet u bij Boutkan tweewielers zijn

Boutkan tweewielers
Kerkstraat 2-4 2295 LG Kwintsheul
Tel. 0174 292394

Nu ook uw adres voor het laten maken van uw sleutels. Ook hebben wij een groot assortiment gloeilampen.
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Julianastraat 1AA
2291 TP Wateringen
Telefoon: 0174-29 32 89 Fax: 0174-29 85 68
E-mail: info@wimvanleeuwen.nl

