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"Mihi cura futuri."
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Editie 3

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. Op pagina 3 zijn foto’s te vinden.
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Yeah! Het bestuur heeft afgelopen vrijdag het concept huurcontract
van de gemeente ter beoordeling gekregen. Met een aantal mensen
buigen wij ons over dit contract en de eerste indrukken zijn
veelbelovend. Slechts 2 kleine aanpassingen zijn noodzakelijk, maar
we zijn ervan overtuigd dat dit goed gaat komen. Na ondertekening
gaan we als eerste stap de biljartfabriek Wilhelmina groen licht
geven (hierover verderop meer).
In onze vorige editie schreven we over de obligatieleningen t.b.v.
een impuls voor de inrichting van onze nieuwe clublokaliteit in de Jan
Massinkhal. Inmiddels krijgen ook derden ‘lucht’ van onze
verhuisplannen en willen onze club financieel ondersteunen. De teller
aan toegezegde obligatieleningen en sponsorbijdragen staat
inmiddels op €6.500,-.
Inmiddels is de KNBB en het district Nijmegen op de hoogte gebracht
van onze plannen. Het adres van ons nieuwe lokaal is aangepast op
de websites en daarmee zijn onze toekomstige tegenstanders op de
hoogte waar zij met ons de degens kunnen kruisen.
Het district Nijmegen is bezig met het opzetten van een
arbitercursus. Gegadigden kunnen zich hiervoor melden bij het
bestuur van Moira.
Het topteam gaat ook aankomend seizoen onze clubkleuren
verdedigen in de Nationale strijd topteam 1e divisie. Zij kunnen nog
ondersteuning gebruiken in de vorm van arbiters en schrijvers.
Gegadigden kunnen zich melden bij Sven Nabuurs.
T.b.v. het waterpas stellen van de biljarts, is via marktplaats een
gekalibreerde biljartwaterpas aangeschaft; deze zal in het beheer
blijven bij Sven en André.
De teams van Moira zijn rond! Alle teams zijn bij het district, KNBB
nationaal en/of KNBB-sectie driebanden ingeschreven. In totaal gaan
15 teams Moira vertegenwoordigen in de diverse disciplines. Ook een
team van Caramba (A-competitie driebanden groot) zal gebruik gaan
maken van ons clublokaal. Het bestuur wenst iedereen succes en
hoopt dat de competitie op 1 september 2020 (het streven) kan
beginnen.
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Online reserveringssysteem
Zoals tijdens diverse besprekingen en de rondleiding in de JMH (Jan
Massinkhal) is verteld, is het bestuur (op verzoek van diverse leden)
op zoek gegaan naar een online reserveringssysteem. Lucas Brans
en Sven Nabuurs zijn als ‘administrators’ een systeem aan het
testen. De eerste indrukken zijn overweldigend. Zo maar een paar
steekwoorden: makkelijk in gebruik/uitgebreide handleiding
voorradig/intuïtief/gewoon afspraak in de agenda zetten/makkelijk
benaderbaar (zelfs met smartphone). Pff het lijkt erop dat dit een
‘top kandidaat’ gaat zijn.
Ook vanuit de KNBB wordt een dergelijk programma ontwikkeld.
Sven is bezig om advies daarover in te winnen. Zodra beide
systemen zijn uitgeprobeerd, zullen we hierover een beslissing gaan
nemen.
Als we eenmaal een keuze hebben gemaakt, hopen we dat we met
een aantal leden het gebruiksgemak kunnen testen. We willen dan
bezien of het noodzakelijk is om aanpassingen door te voeren. Zodra
de ‘ledentest’ van start gaat, doen we een oproep voor een paar
vrijwilligers.

Bezoek aan biljartfabriek Wilhelmina
Donderdag 11 juni zijn we (Lucas Brans, Jos Bongers en André
Meijer) naar de biljartfabriek Wilhelmina te Amsterdam geweest. Na
een hartelijk ontvangst, kregen we een rondleiding in de fabriek.
Tevens hadden de heren Van Oosterhout een grote en een kleine
biljarttafel geheel opgebouwd; leien gevlakt, nieuwe profiellatten
met nieuwe Klebert rubbers erin. Het zag er allemaal fantastisch uit.
Ze hebben ons uitgelegd waar de tafels vandaan komen, hoe oud ze
zijn en hoe de totale revisie gedaan was. Ook de door ons kritisch
voorbereide vragen konden zij moeiteloos beantwoorden. Ter sprake
kwamen o.a. verwarming, afdekzeilen, thermostaten, onderhoud,
kleur lakens etc.
De rondleiding, de uitleg en de tijd die de heren Van Oosterhout voor
ons hadden gereserveerd, sterkten ons in gedachte dat dit bedrijf,
een goede partner is om de levering van de biljarts voor onze
vereniging te gaan verzorgen.

Meten is weten, gissen is missen:
Vrijdag 12 juni zijn wij (Sven, Theo Willems, Gerard Brans en André)
naar de JMH getogen. We hadden de maten van de ruimte, maar
toch is het uitzetten van de biljarts op locatie het beste.
Gewapend met meetlinten en schilders tape togen we aan de slag.
Met de grote tekening uit het verenigingsplan in de hand, hebben we
de biljarts, tafels, stoelen, stamtafel en statafels op het
vloeroppervlak uitgezet. Al snel bleek dat er toen bij een tweetal
biljarts te weinig ruimte overbleef om zittafels en stoelen te
plaatsen. Een heroverweging van dit plan was noodzakelijk. Redelijk
snel bleek een andere optie, waarbij 2 kleine biljarts een kwartslag
gedraaid werden, een geweldige oplossing. Als biljarter, maar ook als
bezoekers is deze optie geweldig te noemen!
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