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Nieuwsbrief NHD Mei 2019 

 
 
 
Beste leden, 
 
Wat gaat de tijd toch snel….Weer een biljartseizoen voorbij maar we zijn er nog niet. Nu 
de competities en de wedstrijden allemaal beëindigd zijn, is het tijd voor de volgende 
uitdaging: de opknapbeurt van ons biljartpaleis. 
 
Opknapbeurt clubhuis: 
 
Wie erg gehecht is aan het huidige interieur van het clubhuis heeft nog een week de tijd 
om afscheid te nemen. De plannen en ideeën zijn grotendeels uitgewerkt. De 
vrijwilligers die aan dit project meewerken zijn op de hoogte gesteld. In het clubhuis 
hangen nu twee testopstellingen met verlichting aan het raster boven de biljarts. Dit om 
inzicht te krijgen van de lichtopbrengst boven de biljarts. 
Zondag 19 mei starten de werkzaamheden en het clubhuis is vanaf dat moment niet te 
gebruiken!  Het bestuur hoopt dat de klus afgerond is op 10 juni… 
 
Inschrijvingen teams en PK: 
 
Ik kan jullie meedelen dat alle inschrijvingen bij de wedstrijdleiders van het district zijn 
ingeleverd. 
 
Nieuw leden: 
 
Afgelopen maand zijn Bertus Hol en John van Velzen lid geworden van NHD. Heren, 
hartelijk welkom bij de vereniging!  
 
Vriendenloterij: 
 
Tijdens jaarvergadering is het bestuur door een lid er op attent gemaakt dat niet alleen 
de Rabo Clubkas Campagne maar ook de Vriendenloterij geld kan opleveren voor de 
vereniging. De Vriendenloterij steunt goede doelen en maar liefst de helft van de inleg 
van ieder lot (bijna € 96 per lot per jaar) gaat naar de goede doelen. Je kan als 
deelnemer aan de loterij zelf bepalen naar welk goede doel jouw inleg gaat.  
Er is inmiddels contact geweest met de loterij, echter zo makkelijk als bij de Rabobank 
gaat het niet. Als NHD als “goede doel” in aanmerking wil komen, zal er onder leiding 
van de Vriendenloterij een wervingsactie in ons clubgebouw georganiseerd worden. Dit 
houdt in dat er door (een aantal) leden van NHD en medewerkers van de loterij een 
belactie gehouden wordt om voldoende loterijdeelnemers te vinden voor NHD. 
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De ontvangen gelden (die behoorlijk kunnen oplopen) kunnen door NHD vrij worden 
besteed. 
Het bestuur wil graag van jullie weten hoe jullie hier over denken en of we hieraan mee 
gaan doen. Dus schroom niet en laat het ons weten, uitsluitend per email of brief, graag 
wel met goede motivatie. 
 
Opsporingsbericht: 
 
Al jarenlang hangt de ideeënbus werkeloos aan de entreedeur en wordt vaker voor 
afvalbak gebruikt dan voor het doel waarvoor hij ontworpen is. Zelfs de sleutel om de 
bus te openen is zoek…Eén oplettend lid wist te melden dat er misbruik  gemaakt is van 
de ideeënbus. Na wat hengelwerk is onderstaand briefje uit de bus gevist: 
 

 
Er lijkt van opzet of een licht vergrijp sprake te zijn. Gezien het handschrift gaat het om 
een links schrijvende verdachte… 
Wie o wie is de dader van deze onnavolgbare actie??  Getuigen mogen zich ook 
melden ….Uw bekentenis of getuigenis zal anoniem blijven! 
 
NHD open toernooi: 
 
Onze organisator Wim Knol weet te melden dat de deelname aan dit toernooi ongeveer 
gelijk was met die van vorig jaar.  
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Ledenlijst op website NHD: 
 
Het wachtwoord om bij de ledenlijst te komen is weer aangepast!  Er is de vorige keer 
iets mis gegaan waardoor het wachtwoord nu weer is 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/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
Druk op de tekst “links”, er opent zich een nieuw scherm:  
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Druk nu vervolgens op ledenlijst, dan zie je dit verschijnen: 
 

 
Voer nu het wachtwoord in het kader in en druk op enter 
Voor de veiligheid zal dit wachtwoord minstens 1x per jaar veranderen.  
	
Dit was het weer, fijne vakantie allemaal! 
 
Namens het bestuur, 
 
Jullie secretaris, 
Theo Lageveen 


