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"Mihi cura futuri."
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Editie 2

Algemeen
Met deze nieuwsbrief wil het bestuur jullie op de hoogte houden
van de ontwikkelingen, ideeën en verdere plannen rondom onze
verhuizing. Het wordt een onregelmatig verschijnend bulletin onder
eindredactie van het bestuur. Links is te zien welke onderwerpen in
deze editie aanbod zullen komen.
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Komende week verwachten we van de gemeente Nijmegen het
concept huurcontract te ontvangen. We zullen dit bestuderen en in
een volgende nieuwsbrief nader aan jullie toelichten.
Aankomende vrijdag gaan Sven en André met schilders tape aan
de gang in de Jan Massinkhal. We gaan dan de plaatsing van de
biljarts verder uitwerken en vaststellen welke opstelling het beste
uitpakt. Ook zullen we de plaatsing van de scoreborden, ander
meubilair, etc. gaan bepalen.
Sven is zich aan het oriënteren voor een online boekings- en
reserveringsprogramma van de biljarts. Er staan nog 2 opties open.
Het bestuur gaat een aantal dames van clubleden vragen om de
club te assisteren bij de verdere inrichting van onze
biljartaccommodatie; kleurtje op de
muur/plantjes/stamtafel/wandbekleding/schilderijtjes/kunstwerken.
Dit zijn zo maar een aantal onderwerpen die onze
interieurcommissie willen laten uitzoeken. Inmiddels hebben Alda
(partner van John Christ) en Natalja (partner van André Meijer)
zich reeds als vrijwilliger opgegeven.
Het team 8 uit C2 van Japser, Mike, Gert-Jan en Robert hebben
aangegeven liever bij Waalzicht te blijven. Dit vinden wij natuurlijk
erg jammer, maar we wensen hen nog veel biljartplezier bij hun
oude club, BV Waalzicht.
Het driebanden groot team van Caramba heeft ons verzocht de Acompetitie in ons nieuwe lokaal te mogen verspelen. We willen hen
graag die gelegenheid bieden. Het eerste jaar zullen zij als
‘begunstiger’van onze vereniging te boek staan, tegen het normale
tarief van contributie per jaar zoals vermeld in ons verenigingsplan.
We verwelkomen daarom Rik Hooghof, Bert Walrecht, Bert
Vorstenbosch en Peter van de Ven. Zij zullen in ons lokaal de
clubkleuren van biljartvereniging Caramba verdedigen.

Edited by: Milou Meijer
Eindverantwoordelijke: Bestuur

Obligatieleningen
“Geld maakt niet gelukkig…, Je kunt er beter iets van kopen waar
je wel gelukkig van wordt”.
Onze investering van om en nabij de € 30.000,- hakt er wel een
beetje in. Uiteraard gaan we ons best doen om wat zuiniger uit te
komen, maar als we dat eenmaal goed op de rit hebben ja, dan zijn
we zelfstandig! Hoe gaan we aan dit geld komen?
In de gesprekken die we met jullie hebben gehad, kwam het idee
naar boen om obligatieleningen uit te schrijven. De koper van de
obligatie (leden, donateurs, sponsoren en vrienden van de
biljartsclub) lenen de biljartclub MOIRA een van tevoren
afgesproken voorwaarden de obligaties (zie prospectus). De
obligaties hebben een nominale waarde van respectievelijk: €100,-,
€250,-, €500,- en 1.000,-. Om het hele bedrag vol gestort te
krijgen, zou te mooi zijn om waar te zijn, maar alle beetjes helpen.
Geïnteresseerd om Moira financieel op weg te helpen? Binnenkort
sturen we jullie allen digitaal uitgebreide informatie toe.
Een kleine tussenstand m.b.t. de financiering; inmiddels hebben
zich al een aantal gegadigden gemeld. Mensen die onze vereniging
een warm hart toedragen hebben al een bedrag van maar liefst
bijna €3.000,- toegezegd. Hulde en vooral een goed begin!

Teamindeling + persoonlijke
kampioenschappen 20-21
Inmiddels heeft het bestuur bijna alle teams ingeschreven bij het
district. Alleen het derde divisie team driebanden groot en het
eventuele A-competitie team driebanden groot zijn nog onderwerp
van gesprek. Ook het kaderteam en het topteam zijn ingeschreven
bij de nationale competities. Mits corona wil en we groen licht
krijgen, kan de strijd om de prijzen weer losbarsten. De KNBB
streeft ernaar om per 1 september 2020 weer te beginnen. Jullie
horen nader.
Ook heeft het bestuur de leden die zich hebben opgegeven,
ingeschreven voor de individuele kampioenschappen. Als
vereniging hebben we tot nu toe 14 inschrijvingen. Wij verzoeken
een ieder, die zich nog niet heeft opgegeven, zich te melden bij
André Meijer. De inschrijving voor de PK’s sluit op 15 juni.

Een leuk initiatief
Als bestuur mochten we de volgende e-mail ontvangen van Harry
Rullmann: “Ik heb al laten weten woensdagmiddagen beschikbaar
te zijn om in de JMH uitleg/instructie te geven aan nieuwelingen.
Zo zijn er misschien nog meer leden die een middag willen
opofferen.
Mijn idee is om aan Fleuren en Champion Biljarts te vragen enkele
eenvoudige maar goede beginnerskeu’s ter beschikking te stellen
aan onze club. Daarmee gaan we nieuwelingen zonder materiaal
les geven, de keu’s blijven in ons lokaal. Zodra de vonk is
overgeslagen sturen we deze rookies naar genoemde biljarthandels
voor aanschaf van keu, foudraal, krijt, noem maar op. Voor hen én
voor Moira lucratief.”
NB: Nog andere leuke en uitvoerbare ideeën? Schrijf ons even!

