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"Mihi cura futuri."
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Editie 8

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
(3 pagina’s):

-

Onze clubgenoot Gerrie Buurman heeft een zwaar ongeval gehad. Na
een tijdje in het ziekenhuis te hebben gelegen, is hij inmiddels thuis aan
het herstellen. Zijn biljartactiviteiten liggen voorlopig stil. Namens ons
allen wensen wij hem een spoedig herstel toe.

-

We willen extra aandacht vragen voor het schoonmaken van het biljart
en de tafel. Pak even de schoonmaakspons (blauw) uit de kast en poets
de biljarttafel na gebruik. Pak ook aub een vaatdoekje en poets de
andere ‘drank-tafels’ even schoon. Laten we er met zijn allen voor
zorgen dat we ons lokaal schoon houden.

-

Inmiddels hebben we drie vrijwilligers, die hebben aangegeven het lokaal
te stofzuigen: Bedankt Henk van Kouwen/Henk Scheepers en Kees
Jaspers. Tevens hebben Henk van Kouwen en zijn vrouw Lenie zich
opgeworpen als gastheer/-vrouw indien het topteam thuis speelt. John
Christ heeft het idee opgevat om een soort sponsorcommissie te gaan
starten; hij is hierover nog aan het nadenken hoe eea vorm kan krijgen.
Mooie ontwikkelingen, die laten zien dat we als club willen bijdragen aan
een mooi/goed biljartklimaat. Je kunt je nog aanmelden bij het bestuur
voor een klusje of andere activiteit.

-

Nogmaals aandacht voor het verlaten van het pand in de avonduren.
Laten we onze tegenstander inlichten dat we het pand via de achterzijde
dienen te verlaten. Het beheer is er meestal slechts tot 22.30 uur en dan
gaat het alarm bij de hoofdingang erop en dienen wij het pand via de
achterzijde te verlaten.

-

Er mag beslist geen muziek afgespeeld worden in ons lokaal. Buma
Stemra boetes zijn niet mis: ieder is zelf verantwoordelijk hiervoor. Het
bestuur is bezig met een oplossing en denkt hierbij aan een abonnement
op achtergrond muziek.

-

Binnenkort volgt er een interview met de Gelderlander. Hierin zal het
bestuur een oproep doen richting overdag-biljarters / nieuwe leden. Deze
recreatieve leden gaan € 65,= per jaar betalen om overdag te kunnen
biljarten. Mochten er leden zijn, die mogelijk gegadigden weten, stellen
wij het als bestuur op prijs ingelicht te worden hierover.
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Corona maatregelen
In samenspraak met de gemeente kunnen wij nog steeds gebruik maken van ons
lokaal. Laten we er dan ook met zijn allen voor zorgen, dat de Coronamaatregelen nageleefd worden.
Vwb wedstrijden zijn er in het lokaal plattegronden mbt de inrichting aanwezig.
Hou je daar aub aan. Met trainingen kunnen we prima vooruit, als we ons aan de
maatregelen houden.
-

Boek in bij binnenkomst (boekje op stamtafel)
Houdt de anderhalve meter in acht
Niet meer dan 2 personen per biljart
Alleen trainen middels boeking in ons systeem
Geen bezoekers
Denk aan de richtlijnen op de geplastificeerde kaartjes, aanwezig in ons
lokaal.

Zie voor de opstellingen tafels/zitplaatsen/bartafels etc. tijdens de wedstrijden
(indien dit weer mogelijk is) de afbeeldingen hieronder. Met deze opstellingen
zijn we coronaproof aan het biljarten. Trouwens geen toeschouwers toelaten
voorlopig.

Onderlinge competies/wedstrijden
Om het biljartseizoen nog een wedstrijdelement te geven is Sven een onderlinge
competitie gestart op de Woensdag avond. Inschrijven kan nog steeds bij Sven.
Het is niet noodzakelijk elke woensdagavond te gaan spelen; je kunt gewoon een
tegenstander kiezen / toegewezen krijgen op de momenten dat je er bent. Veel
succes met deze onderlinge partijen op de clubavond.
Voorts is het natuurlijk mooi om een overdag competitie op te zetten in dezelfde
stijl. Wie voelt zich geroepen dit op te zetten / bij te houden? Het vergt slechts
een klein beetje tijd om de uitslagen rondom deze overdag competitie bij te
houden. Zoek elkaar op!! Maak paar afspraakjes en ga lekker ballen. Andre of
Sven zijn bereid mee te denken in de opzet van zo’n overdagcompetitie.
Vrijwilligers opgeven bij Sven/Andre.

Financien en subsidies
De aanvraag voor de lening is goed gekeurd en zal binnenkort zijn definitieve
beslag krijgen. Via de stichting Waarborgfonds Sport hebben we met de BNGbank een prima partner gekregen.
Via de stichting Waarborgfonds sport zijn we getipt op subsidie mogelijkheden.
Het bestuur is bezig deze aanvraag in te dienen en te vervolmaken. Mocht eea
goed uitpakken dan kan de vereniging een subsidie bedrag van ongeveer €
5.000,= in de wacht kunnen slepen. De goedkeuring voor de subsidie zal nog wel
enige tijd op zich laten wachten, maar wat in het vat zit…………

Overige informatie
-

Als bestuur zijn we blij met een aantal nieuwe leden en recreatieve leden.
Zij hebben de weg gevonden naar ons mooie lokaal en gaan gebruik
maken van onze faciliteiten. Zeker in deze coronatijd is dit een welkome
bijkomstigheid.

Wij verwelkomen:
1.
2.
3.
4.
5.

Marien Gramser; hij gaat ons A-competitie team versterken
Leo te Wierik, recreatief lid
Willy Vermaas, recreatief lid
Ton van der Linden, recreatief lid
Ties vd Ven: hij gaat ons A-competitie team versterken

-

Na wat aanvangsperikelen is de drankautomaat helemaal in orde. Er komt
wat uitbreiding van drank, maar geen alcoholhoudende drank. Na 3
maanden volgt er een evaluatie met de gemeente en gaan we dit toch
proberen voor elkaar te boksen. Tot die tijd even zonder alcohol. De
automaat zal tevens gevuld worden met koek, drop en winegums.

-

Ben je klaar met biljarten/trainen, ruim dan even je bekertjes/afval op en
poets een keer met een doekje over het keukenblok.
Afwasmiddel/poetsmiddel staat in het aanrechtkastje. Zo houden we het
netjes in ons lokaal en als we dit met zijn allen doen, dan levert ons dat
een geweldig speellokaal op, waar iedereen met plezier naar toe komt.
Alleen trainen als je gereserveerd hebt in ons reserveringssysteem
“Openresa”. Twee vliegen in een klap: corona eis en altijd spelen.

-

Een klein tipje van de sluier opgelicht: de redactie van het Moira-nieuws
heeft laten weten, dat er een speciale editie komt, die in het teken staat
van het afscheid van café Waalzicht. Hans en Frans kennende wordt dit
weer een fijne/goede editie met veel nieuws.

