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"Mihi cura futuri."
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Editie 7

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
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Het sleutelkastje is geplaatst naast de voordeur naar ons lokaal.
Werkwijze: open zwart klepdeksel/druk zwart ovale knop in voor
verlichting/draai code naar 2008/schuif knop met pijltje naar
beneden/pak sleutel en open lokaaldeur/hang sleutel terug in kastje/
ijzeren klep dicht en code verdraaien/sluit afdekklep. Bij verlaten
lokaal niet vergeten lokaal weer af te sluiten en sleutel terug te
hangen in sleutelkastje. DEZE WERWIJZE VOOR SPELEN/TRAINEN
OVERDAG! ’s-Avonds (als beheer er niet is) zullen Andre/Sven
openen/sluiten en eventueel alarm af-/aanzetten.
Gelukkig constateren we dat het reserveren goed gaat en dat we ons
allemaal aan de CORONA-maatregelen houden. Op de eerste tafel
ligt een schrift: noteer daarin wanneer je in ons clublokaal bent
geweest.
Tijdens wedstrijden laten we de tegenstanders uit via de achterzijde.
De voorzijde staat meestal al op alarm (beheer gaat meestal eerder
weg). TEAMLEIDERS: WIJS DE TEGENSTANDER DAAROP AUB: dit
voorkomt onnodig gedoe met het alarmcentrale/politie/beheer.
Ons MOIRA-logo prijkt trots op de muur bij de grote biljarts; een
waar genot om naar te kijken en te laten zien aan de biljartwereld,
wie we zijn.
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Telrooster Pk’s
We hebben als Moira een vijftal voorwedstrijden toegewezen gekregen.
Gerard heeft een rooster opgesteld wie wanneer opgesteld staat als
arbiter/schrijver. Check a.u.b. de mail van Gerard om in je agenda jouw
tel-/schrijfbeurt in te plannen. Mocht je niet kunnen, ruil dan met iemand
binnen de vereniging. Graag doorgeven aan het bestuur, opdat we
kunnen laten zien, dat we als Moira de zaakjes graag goed voor elkaar
hebben.

Catering
De frisdrankautomaat is geplaatst en men kan hier met muntgeld en
een betaalpas betalen. Ook de koffie en thee zijn op het keukenblad
geplaatst. Deze kosten 1 euro (betalen in het kleine zilveren geldkistje).
I.v.m. Corona geen glaswerk/kopjes maar er zijn kartonnen bekertjes
geplaatst. Een consumptie kost € 1,75. We zijn benieuwd naar jullie
ervaringen. We horen graag jullie feedback.
Vooralsnog zijn er geen alcoholische dranken te verkrijgen uit de
automaat. Is beheer beneden aanwezig dan kun je daar natuurlijk een
biertje/wijntje kopen. We zijn nog bezig om hier een structurelere
oplossing voor te vinden.

Biljartfoedraals-/koffers
Wij willen ons lokaal natuurlijk netjes houden. Wij verzoeken alle leden
om erop toe te zien dat foedraal en koffers tijdens de wedstrijden onder
het biljart worden gelegd. De niet gebruikte biljarttafels en/of stamtafel
zijn niet bedoeld als opslag voor de foedraal/koffers. Als we er met zijn
allen een tijdje op toe zien en elkaar scherp houden, houden we ons
lokaal netjes en opgeruimd. Het bestuur beraadt zich nog over een soort
‘paraplubakken’ om dit probleem structureler aan te pakken.

De eerste thuiswedstrijd
Op 1 september was het dan zover. De eer viel ten deel aan onze
clubgenoten van Moira 7. Zij trapten de competitie af tegen een team
van de Kaketoe. Met een klinkende overwinning van 26-20 voor onze
jongens werden de eerste punten binnen gehaald. Piet, Henk en Henk
gefeliciteerd met de eerste officiële overwinning ooit in ons mooie
nieuwe biljarthome. Goed
gedaan!

Overige informatie
Om iedereen daadwerkelijk 24/7 toegang te geven tot de JMH, is het
noodzakelijk dat iedereen een sleutel en toegangscode van het alarm
krijgt. Dit vond de gemeente geen goed idee.
De gemeente gaat nu bij de achteringang een elektronisch slot laten
plaatsen. Je belt dan met je GSM naar een vast nummer. Van de
alarmcentrale krijg je dan een toegangscode, die een de deur ontsluit
en het alarm af zet. Dit is reeds in werking gesteld, doch voordat deze
luxe er is, zullen we ons een klein beetje moeten behelpen. Voor
toegang buiten de uren dat beheer van de JMH er niet is, dienen we
Sven of Andre te bellen. Wij zullen ervoor zorg dragen, dat de
achterdeur dan geopend wordt en het alarm wordt uitgeschakeld.
Ook bij het verlaten van het pand, zullen wij de achterdeur weer sluiten
en het alarm erop zetten. Wij vragen begrip voor deze procedure. De
verwachting is dat het elektronische slot met een maand of 2
geïnstalleerd zal zijn.

Onze gezellige stamtafel:
Geen plaats voor koffers/foedraal. Wel een plaats om gezellig te
kletsen/koffie te drinken en na te praten.

