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"Mihi cura futuri."
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Editie 1

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.

Mededelingen van het bestuur

In deze Editie:

We hebben zojuist vernomen dat onze leden, Eddy en Peter
Verhoeven onze club gaan verlaten. Dit vinden we als bestuur
jammer. Beide broers hebben gezien hun verhuizing onlangs,
gekozen om gezamenlijk te gaan spelen voor de biljartvereniging
ABC ’t Topke te Afferden (L). We wensen hen beiden veel
biljartplezier toe.

01.

Op 1 juni 2021 bestaat onze vereniging Moira, 50 jaar. Wij hebben
de wens om een mooi Nederland kampioenschap te mogen
organiseren neergelegd bij de KNBB. Willem La Rivière, directeur van
de KNBB vindt dit een terechte wens en gaat zich er dan ook hard
voor maken, dat wij een Nederlands kampioenschap toegewezen
krijgen.

02.

De feestcommissie en het bestuur zijn nog in overleg over nadere
invulling van dit jubileum jaar. Ideeën en suggesties zijn natuurlijk
van harte welkom.

03.

Tijdens de eerste verkenningen met betrekking tot de biljarts die in
onze lokaliteit komen te staan, hebben we contact gehad met de
biljartfirma Wilhelmina te Amsterdam. Samen met Jos Bongers gaan
we binnenkort de biljarts bekijken en in onderhandeling om tot een
eventuele overeenstemming te komen. We houden jullie op de
hoogte!
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Schriftelijke ledenraadpleging
Het bestuur is blij met het aantal uitgebrachte stemmen (bijna
90%). Onze leden hebben hiermee een duidelijke voorkeur
uitgesproken om met de vereniging te gaan verhuizen naar de
Jan Massinkhal te Nijmegen. Met 44 stemmen voor, 3
stemmen tegen, 1 onthouding en 7 niet-stemmers is er door
de leden een helder en duidelijk signaal afgegeven over de
toekomst van Moira.
De uitslag van de stemming geeft het bestuur het vertrouwen
om deze weg verder te plaveien met de gemeente Nijmegen,
de biljart-handelaren, de KNBB en cateraar Stouthamer. We
zijn er nog niet! Er is nog een hoop te regelen echter, hebben
we er desondanks alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.
Met een beetje hulp van de leden en partners krijgen we
straks een geweldige biljartaccommodatie.
Het bestuur bedankt bij deze de onafhankelijke
stemcommissie, in de personen van Jean Verbeet en Harry
Rullmann, voor hun inzet en heldere uitleg over de uitslag en
de communicatie daaromtrent richting de leden en het
bestuur.

Clubavond
Inmiddels hebben we van de meeste teamleiders bericht over
de samenstelling van de teams. Bedankt daarvoor. We hebben
alle teamleiders gevraagd om de woensdag als speelavond te
ontzien. Het bestuur wil deze woensdag vastleggen als echte
clubavond voor alle leden. Dit is een idee vanuit de leden,
waar we graag gevolg aan willen geven. We hebben nooit de
mogelijkheid gehad voor een clubavond, dus dit idee lijkt ons
geweldig.
Nadere invulling en ideeën voor die clubavond zijn van harte
welkom. Laat het ons vooral weten!

Van vroeger naar de
toekomst

