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"Mihi cura futuri."
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Editie 6

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 aan bod zullen komen.

Mededelingen van het bestuur
In deze Editie
(4 pagina’s):

Inmiddels is er voor de biljartvereniging ook een website ontwikkeld
(feedback is welkom). Het mooie nieuws is dat onze vereniging
gevonden wordt en 2 personen aangegeven hebben zich bij onze
club te willen aansluiten (in welke vorm is nog niet besproken).
We hebben inmiddels een drietal sleutels. Het bestuur beraadt zich
nog over het bestellen van extra sleutels en toegangscode (alarm).
Dit t.b.v. weekenden/avonden. We spelen met de gedachte om de
teamleiders een sleutel en alarmcode te verstrekken.

01.

Antwoord
districtsbestuur

02.

Coronamaatregelen

Er komt aankomende week een sleutelkastje bij de ingang van onze
deur te hangen. Daarin zitten in ieder geval de toegangssleutels tot
het biljartlokaal. Overdag kan iedereen dan al gebruik maken van de
biljartzaal.
Herinnering obligatieleningen: We zijn blij dat er inmiddels een
kleine 11.000 euro is opgehaald. Men kan nog inschrijven voor een
obligatie (neem hiervoor contact op met het bestuur).
Inmiddels hebben zich een viertal vrijwilligers opgegeven voor kleine
stofzuig- en schoonmaakwerkzaamheden. Chapeau! Laten we de last
eerlijk verdelen! Dus iedere vrijwilliger is er één en vele handen
maken licht werk. Het is mogelijk alsnog op te geven bij het bestuur.

03.
SWS/verenigingslening/
subsidie

Wil je al trainen dat kan, graag reserveren via ons
onlinereserveringssysteem (openresa). Sven heeft iedereen een mail
gestuurd met daarin de inloggegevens en een korte handleiding.
Mochten hier nog vragen over zijn graag contact opnemen met Sven.
Mocht onverhoopt de training niet doorgaan, graag de reservering
annuleren.
Binnenkort volgt meer informatie over het tel- en schrijfrooster van
de Pk’s.
De elektra onder de biljarts is aangesloten en de digitale scoreborden
hangen. Een kleine handleiding m.b.t. de scoreborden wordt
verzorgd en zal per tafel ter beschikking worden gesteld. De kasten
zijn aangeschaft; in de kasten zijn reserveonderdelen voorradig en
zijn de biljartballen opgeslagen. Vooralsnog zijn beide kasten
toegankelijk voor iedereen. In de toekomst zal een van de kasten
afgesloten worden t.b.v. wedstrijdleiding/bestuur.
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Antwoord districtsbestuur
Ondanks ons verzoek tot uitstel van de competitie, heeft het
districtsbestuur anders besloten. DE COMPETITIE GAAT DOOR, IN
ALLE GELEDINGEN! We hebben het districtsbestuur een nader
voorstel gedaan om op hun website (per lokaal) de genomen
CORONA-maatregelen te zetten, zodat iedereen die kan raadplegen.
Tot op heden hebben wij van het districtsbestuur hierop geen
antwoord ontvangen.
Het bestuur gaat samen met Sven alle wedstrijden van de gehele
competitie in ons reserveringssysteem zetten; ook de
voorwedstrijden/finales van de persoonlijke kampioenschappen
nemen wij voor onze rekening.
Het doorgaan van de competitie heeft nogal wat consequenties, ook
voor ons: bij deze mail ontvangen jullie ook een aangepast
competitierooster. Harry Rullmann heeft dit gemaakt voor onze club
en anderen gaan dat ook maken voor hun club.
TEAMLEIDERS OPGELET: bekijk het rooster goed. Daarin staan
alle wedstrijden conform biljartpoint, maar er kunnen slechts
drie teams thuisspelen (biljart 1-4-5). Dat houdt ook in dat er
een aantal wedstrijden verzet dienen te worden. JE BENT DAAR
ALS TEAMLEIDER VERANTWOORDELIJK VOOR! In de laatste kolom
van het schema, staat precies vermeld welk team op welke dag zijn
thuiswedstrijd dient te verzetten.
Wil je verzetten? Kijk dan in het reserveringssysteem of er op die
avond een kleine/grote tafel vrij is. Neem contact op met Sven of
André, die e.e.a. in het reserveringssysteem verwerken. We willen
graag i.v.m. coronamaatregelen de regie houden. Bij hoge
uitzondering kan natuurlijk de woensdagavond ook gebruikt worden
voor het verzetten van wedstrijden, maar laten we dat tot een
minimum beperken opdat we dan de woensdag als echte
verenigingsavond kunnen gaan gebruiken.

Bestuur/gemeentelijke uitgangspunten:
-

-

-

Maximaal 18 personen in de biljartzaal
Bij wedstrijden slechts 2 kleine tafels en 1 grote tafel bespeelbaar
Bij trainen: max 2 deelnemers per tafel (wel alle tafels mogelijk)
Houd afstand
Bij verlaten zaal: biljartrand met vochtige doek schoonmaken
(geen schoonmaakmiddel), tafel schoonmaken, ballen poetsen/in
de doos/in de kast en lichten uit boven biljarts en zeil op de
biljarts
Voor uitwedstrijden een tip: neem een dag van tevoren contact
op met de desbetreffende teamleider om te vragen naar hun
coronamaatregelen. Jullie kunnen dan als team beslissen om wel
of niet te gaan spelen (wel wedstrijdformulier invullen en
versturen!)
Mocht je onverhoopt ergens komen en jullie vinden het niet
corona-proof genoeg: advies vanuit het bestuur om niet te
spelen. Als bestuur staan wij achter jullie beslissing! (wel ook
weer wedstrijdformulier inzenden)

Coronamaatregelen JMH voor onze club
Ons lokaal is corona-proof ingericht. Waarschuwingsbordjes en
strepen op de vloer geven houvast bij de maatregelen. Bij de ingang
van de zaal komt een intekenlijst te liggen. Wie is er op welke datum
aanwezig (geweest) van welk tijdstip. E.e.a. is t.b.v. een eventueel
contactonderzoek. Overigens is het invullen van de lijst op vrijwillige
basis en kan niet verplicht gesteld worden. Wij stellen het als
bestuur op prijs dat onze leden er bij de tegenstander wel op
aandringen dit formulier in te vullen!

SWS/verenigingslening/subsidies
We hebben weer heel wat formulieren ter beschikking gesteld aan de
“Stichting Waarborgfonds Sport’. Zij zullen garant staan voor de
lening, die we als vereniging dienen af te sluiten om de inrichting
van ons lokaal te financieren.
Met het financieringsrapport van SWS in de hand zullen we bij de
BGN-bank onze lening gaan aanvragen. SWS heeft reeds vele
sportverenigingen geholpen met leningen t.b.v. de optimalisering
van gebouwen/velden/etc. Hierbij werkt SWS nauw samen met de
BNG-bank. SWS voorziet geen problemen bij onze aanvraag van de
lening. SWS werkt tevens nauw samen met de KNBB en NOC/NSF.
SWS heeft het bestuur op de hoogte gesteld dat er vanuit het rijk
een subsidie aangevraagd kan worden. Wij gaan daar als bestuur
natuurlijk mee aan de slag. Het subsidiebedrag dat we daarmee
kunnen verkrijgen, bedraagt €6.000,-. Een geweldige bijkomstigheid
om onze begroting weer zo snel mogelijk naar normaal te kunnen
krijgen. Tevens is er door Ad Frik gewezen op een subsidie vanuit de
gemeente ter grootte van €750,-.
Genoeg werk nog voor het bestuur, maar we gaan er alles aan doen
om deze subsidies binnen te slepen.

Overige informatie
-

Om een huiselijk sfeer te creëren in ons lokaal heeft de
interieurcommissie een fotowand gemaakt met een selectie van
de door jullie ingestuurde foto’s

-

In het lokaal is inmiddels een pc aanwezig, waarop iedereen
reserveringen kan maken.

-

Er is een ballenpoetsmachine aangeschaft; graag na het biljarten
hiervan gebruik maken om de ballen te poetsen.
Schoonmaakmiddel hiervoor volgt nog.

-

Op onderstaande foto’s is tevens de achteringang en trap te zien
naar ons biljartlokaal

-

26 augustus eerste clubavond; inschrijven verplicht bij Sven

Impressie foto’s en 3D tekening J MH

De achteringang van de JMH.

Fotowand; komt het zien.

