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"Mihi cura futuri."
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Editie 5

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.

Mededelingen van het bestuur
Herinnering obligatie leningen: We zijn blij dat er inmiddels een kleine
€11.000,- is opgehaald. Men kan nog inschrijven voor een obligatie
(neem hiervoor contact op met het bestuur).
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Inmiddels zijn we met de “Stichting Waarborgfonds Sport” bezig een
garantstelling te krijgen. Hiermee kunnen we het resterende bedrag
lenen bij de BNG-bank.
Het bestuur heeft overleg gevoerd met Lion de Leeuw, bondstrainer
van de KNBB. Hij wil ons lokaal gaan gebruiken om bondstrainingen te
verzorgen. We hebben met hem strakke afspraken gemaakt. De
trainingen zijn ook door onze leden bij te wonen.
Als bestuur doen we een oproep voor vrijwilligers: Zijn er mensen
bereid een klein klusje te doen voor de vereniging? Te denken valt aan
1 maal per week lokaal stofzuigen, 1 keer per week tafels/stoelen en
biljarts goed schoonmaken, 2 maal per week extra grondig
stofzuigen/schoonmaken van de biljarts. Kleine klusjes dus die weinig
tijd vergen. Graag zien we jullie reactie tegemoet, opgeven kan bij het
bestuur. Alvast bedankt!
Openresa: Het online biljart reserveringssysteem voor onze
vereniging. Het is een volledig online systeem dat makkelijk is in
omgang. Geweldig nieuws en een compliment aan Sven, die het
systeem heeft aangepast aan onze wensen. Gebruik de maand
augustus vooral om eens een keer te oefenen (reserveren/annuleren).
Op maandag 31 augustus gaan we live! Vanaf die datum graag
zorgvuldig omgaan met het systeem. Voor vragen of feedback graag
contact opnemen met Sven. Een ieder ontvangt een handleiding en
mail met inloggegevens. Teamleiders krijgen separaat instructies van
Sven.
Kijk nog eens in je archieven. Zijn er nog leuke foto’s van weleer?!
Scan ze in en stuur ze digitaal aan jwfmeijer1960@gmail.com (André).
Een selectie uit deze foto’s is straks te bewonderen in ons nieuwe
lokaal op de fotowand (zie foto’s pagina 3).
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Aangeschaft
Buiten hetgeen reeds aangeschaft was, zijn de volgende zaken ook
afgerond/aangeschaft:
-

24 LED spots voor boven de biljarts
2 stofzuigers; 1 voor de vloerbedekking en 1 voor de biljarts
Klik aan, klik uit systeem t.b.v. de biljartlampen
TP-link HS-100: op afstand aan/uit schakelaar t.b.v. de
verwarming biljarts
Muurverf, kwasten rollers en andere verfbenodigdheden
6 barkrukken
2 bartafels 80cm rond met een zwart stalen frame.
1 stamtafel 260x100 cm met een zwart stalen frame
Verlengkabels voor verlaagd plafond t.b.v. verlichting biljarts

Het bestuur denkt voorlopig alle startbenodigdheden te hebben
aangeschaft om een geweldige accommodatie te kunnen creëren.
Suggesties voor benodigdheden zijn alsnog welkom.

Het officiële huurcontract is ondertekend
Op dinsdag 21 juli 2020 was het dan zover. Onze voorzitter heeft met
John van Boxtel, Hoofd bureau Sport van de gemeente Nijmegen, het
officiële huurcontract ondertekend. We hebben dit contract voor 5 jaar
afgesloten (jaarlijks opzegbaar) met een optie tot stilzwijgende
verlenging. We zijn erg content met deze samenwerking. Door Sanne
Teuwsen van de gemeente werd het een en ander luister bijgezet met
koffie en gebak. Het sleutelbeheer en alarmcode wordt nog ander
geregeld en zullen we nader met jullie afstemmen.

Tijdlijn augustus tot aan de opening
3-8:

Uitzetten lijnenspel op de muren (Natalja/André)

4-8/6-8:

Plaatsen biljarts

(Wilhelmina/André/Sven)

7-8:

Elektra voorbereiding

(Elektricien/André)

Bezoeken kan in deze week: Bel/app André omdat we nog steeds
rekening moeten houden met gemeenterichtlijnen conform covid-19
maatregelen.
10-8:

Muren en deuren schilderen (Esther/William/André/Natalja)

17-8:

Elektrapunten onder biljarts (Elektricien gemeente)

19-8:

Ophangen scoreborden

(André/Sven)

Mogelijkheid testen biljarts

(alle leden)

Idealiter: Officieuze opening
Als bestuur van Moira wilde we onze verzelfstandiging niet zomaar
voorbij laten gaan. Wat zou het toch leuk geweest zijn alleen voor
onze leden en hun partners, een officieel tintje te geven aan dit
gebeuren. We zijn tenslotte Moira-leeuwen, die straks weer het
strijdperk ingaan en onze clubkleuren gaan verdedigen.
Even met zijn allen bij elkaar de nieuwe lokaliteit bewonderen, om
lekker de sfeer te proeven. Gewoon settelen. Fff weer lekker balletje
stoten met elkaar.
ECHTER:
Gezien de risico’s, die dit mogelijk toch gaat geven, willen we
dit voorstel verplaatsen naar later in het jaar, desnoods
volgend jaar. We slaan ons voor het hoofd als later blijkt dat
Corona toch toegeslagen heeft binnen onze gelederen. Laten
we dit risico niet lopen!! Dit lijkt het meest verstandig!! U hoort
later in dit jaar meer hierover.
We willen toch graag inventariseren wie er de laatste week van
augustus zin heeft een wedstrijdje tegen een clubgenoot te spelen.
Geef je op bij Sven. We bekijken dan hoe we, geheel Corona-proof,
toch een paar wedstrijden kunnen plannen in bepaalde tijdslots.
Opgeven bij Sven via s.nabuurs@gmail.com.

De ideeen.
Hoe is de werkelijkheid; Komt het zien!

