Biljartvereniging NHD
Zwaag

Nieuwsbrief NHD februari 2019

Beste leden,
Er is alweer ruim een maand voorbij in het nieuwe jaar, een jaar dat droevig begon
wegens het, na een lang ziekbed, overlijden van Cor Ooijevaar op 4 januari jongstleden.
In memoriam Cor Ooijevaar:
Cor speelde op de dinsdagavond en was een gewaardeerd lid van onze vereniging.
Hij heeft jaren in het bestuur gezeten en is nog langer wedstrijdleider geweest.
Hij was de grote kracht achter het N.H.D. open toernooi en was heel lang de onmisbare
hulp van de penningmeester en de secretaris voor het werk op de computer en werd
daarom dan ook benoemd als lid van verdienste.
Een goede, aardige en gezellige man die nooit iets te veel was.
Wij wensen zijn gezin en familie heel veel sterkte voor dit verlies en ook op de club
zullen wij hem missen.
Algemene ledenvergadering:
Deze vergadering staat gepland op woensdag 27 maart 2019, aanvang 19:30 in ons
clubhuis. Nadere info volgt.
Nieuw lid:
Afgelopen maand is René Fredriks lid geworden van NHD Hij heeft na een lange tijd
niet gebiljart te hebben weer tijd en zin gekregen om opnieuw te starten. Zijn voorkeur
ligt bij het driebanden. René, welkom bij NHD!
Don’t shoot the messenger…..
Zoals jullie weten is de nieuwsbrief een uitstekend middel om de leden te informeren
over het wel en wee van de vereniging. Ook maatregelen, genomen door het bestuur,
aangaande de vereniging worden hierin vermeld. Het kan zijn dat iemand het daarmee
niet eens is of kritiek heeft, geen probleem uiteraard.
Stuur in dat geval een e-mail naar het bestuur en vermeld daarin waarom je het niet
eens bent met een beslissing. In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt dan je
bezwaar in behandeling genomen. Het bestuur vergadert eens in de vijf weken dus echt
lang hoef je niet op antwoord te wachten.
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NHD open toernooi:
Ook dit jaar wordt er weer op het groene laken gestreden bij NHD om leuke geldprijzen.
Op het menu staan libre, bandstoten en driebanden, alle op de kleine tafel.
1 t/m 5 april wordt er driebanden gespeeld, 8 t/m april 12 libre en als laatste 15 t/m 19
april bandstoten. Er wordt gespeeld in poules met 3 of 4 personen.
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per spelsoort. Doe mee!!
Je kunt je inschrijven bij Wim Knol of gebruik het inschrijfformulier bijgevoegd als bijlage
bij deze nieuwsbrief.
De prijzenpot bedraagt:





1e prijs: € 75,00
2e prijs: € 50,00
3e prijs: € 25,00
4e t/m 8e prijs: € 10,00

Via de lokale media, de nieuwsbrief van het district West-Friesland en de website van
NHD wordt men op de hoogte gebracht van ons toernooi.
Libre hoofdklasse finale bij NHD:
Op verzoek van een aantal deelnemers aan deze finale is de speeldatum aangepast.
Na overleg met de wedstrijdleiding van het district is besloten om niet op woensdag 27
februari maar op donderdag 28 februari te starten met deze finale. De andere datums
blijven ongewijzigd.
Ledenlijst op website NHD:
Het wachtwoord om bij de ledenlijst te komen is onlangs aangepast!
Voor onze nieuwste leden staat hieronder een beschrijving hoe je daarvoor moet
handelen.
Om het voor de leden makkelijker te maken om e-mailadressen en telefoonnummers
van andere leden te achterhalen is de ledenlijst op de website geplaatst. Je hoeft
hiervoor nu niet meer naar het clubgebouw, gemak dient de mens….
Waar kun je die lijst dan vinden?
Ga naar de website, http://www.biljartvereniging-nhd.nl/
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Druk op de tekst “links”, er opent zich een nieuw scherm:

Druk nu vervolgens op ledenlijst, dan zie je dit verschijnen:

Voer nu het volgende wachtwoord in het kader in: NHD@18 en druk op enter
Voor de veiligheid zal dit wachtwoord minstens 1x per jaar veranderen.
Dit was het weer,
Namens het bestuur:
Theo Lageveen
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