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"Mihi cura futuri."
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Editie 9

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):

01. Introducees

02. Herfst &
winter
trainingen

Wat hebben we een prachtig biljartlokaal. De biljartwereld spreekt
erover; niet alleen in Nijmegen, maar ook daar buiten. In de
Gelderlander van 2 weken terug, gaf onze voorzitter een interview.
Dit interview, interview op de KNBB-site alsmede onze FB-pagina en
internetsite leverden vele positieve reacties op. De mooiste reacties
waren natuurlijk van mensen, die aangaven (recreatief) lid te willen
worden van onze vereniging. Een doelstelling vanuit het
verenigingsplan is hiermee ruimschoots gehaald. Het doet ons deugd
te kunnen melden, dat we inmiddels 16 recreatieve leden hebben
mogen verwelkomen. Zij hebben al kunnen proeven van de sfeer en
ambiance van ons clublokaal. Het enthousiasme is groot.

We blijven aandacht vragen voor de Corona maatregelen. We
mogen nog steeds biljarten. Laten we dat vooral niet teniet
doen, door de opgelegde spelregels niet in acht te nemen.
Max 18 personen in ons lokaal / Geen bezoek/kijkers / Trainen max
2 per tafel / Ga uit elkaar zitten tijdens de trainingen / Inschrijven is
verplicht (boekje op de grote stamtafel / Handen ontsmetten bij
binnenkomst / Ga niet met zijn allen bij de drankautomaat staan;
een voor een / Niet trainende personen zitten.
Alleen met zijn allen krijgen we CORONA eronder.

We hebben als bestuur een werkzaamheden matrix gemaakt. Er
hadden zich reeds een aantal vrijwilligers gemeld: chapeau! Als
bestuur vinden we ook wel dat ons lokaal echt ‘van ons’ wordt
indien iedereen een klein steentje bijdraagt in het huishouden. We
willen allemaal in een lekker schoon lokaal met schone tafels en
schone biljarts spelen. Ook het keukentje, de vloer, vensterbanken,
bartafels en stamtafels houden zo nu en dan van een poetsbeurtje.
Heb je nog een 10 minuutjes over na de training, pak dan een van
die klusjes op. Schrijf je naam in het vakje van de
schoonmaakactiviteit onder de week, waarin jij dat klusje hebt
geklaard. We zijn er met zijn allen bij gebaat! De rode stofzuiger is
voor de vloer, de witte voor de biljarts.
Mede namens Gerard bedanken wij jullie voor de medewerking
hierin.

01. Introducees
Als bestuur vinden we het een geweldig idee, dat onze leden een
introducee meenemen om deze kennis te laten maken met onze
mooie sport en ons biljartlokaal. We hebben besloten dat een
keertje trainen/spelen best wel kan. We vinden het ook reëel naar
de overige leden toe, dat er na de eerste keer een kleine vergoeding
tegenover staat.
Per 1 november willen we de introducees 5 euro per dagdeel
(overdag / avond) vragen om te spelen/trainen. Degene die een
introducee meeneemt draagt zorg voor de betaling van deze kleine
bijdrage op de rekening van onze biljartvereniging onder vermelding
van datum en naam introducee.
We vinden overigens ook dat deze introducees wel de intentie
mogen hebben om recreatief lid te worden van onze vereniging
tegen een vergoeding van 65 euro per jaar. Voor de inschrijving van
de recreatieve leden graag deze contact op laten nemen met het
bestuur!

02. Herfst- & wintertrainingen

Naar aanleiding van onze eerdere nieuwsbrieven kregen we bericht
van Gerard Hutting dat hij een opzetje had gemaakt voor een
herfst-& wintertraining. Dit waarderen wij enorm!
Het idee daarbij is om, zonder enige verplichting, je in te schrijven
bij Gerard (gerardhutting@gmail.com). Gerard gaat alle leden en
recreatieve leden die mee willen doen aanschrijven en ze een
reglement toesturen, alsmede een lijst van leden, die hieraan
meedoen.
De onderlinge trainingswedstrijden zijn eenvoudig van opzet:Nodig
iemand uit / reserveer een tafel in ons reserveringssyteem / lekker
trainingspartijtje spelen / uitslag opschrijven op uitslagenformulier
(aanwezig in lokaal) / Gerard houdt de stand bij.
Wat een geweldig idee: in de wedstrijdloze dagen van de herfst en
winter toch lekker met elkaar trainingspartijtjes kunnen spelen.
Iedereen kan meedoen.
Interesse??? Graag zsm opgeven bij Gerard Hutting! Daag
jezelf en je tegenstander uit om je skills te verbeteren!
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