Biljartvereniging NHD
Zwaag
Nieuwsbrief NHD augustus 2020
Beste leden,
Nu de vakantie zowat op zijn einde loopt, wordt het weer eens tijd om de biljartkeu uit
de mottenballen te halen. De gedeeltelijke openstelling van het clubhuis in de zomer is
door de leden goed ontvangen en men heeft veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om te kunnen biljarten op de dagdelen dat het clubhuis geopend is. Veel dank is
verschuldigd aan de leden die bereid zijn geweest hun vrije tijd op te offeren zodat
anderen kunnen biljarten!
Het coronavirus waart nog steeds rond en blijft een bedreiging vormen voor alles en
iedereen. Verdergaande versoepeling van de maatregelen van het RIVM blijven
(terecht) uit. Voor alles en iedereen heeft dit gevolgen in het dagelijkse leven, zo ook
voor NHD.
Echter zowel de clubcompetities als de wedstrijden, georganiseerd door de KNBB en de
WOC, staan op het punt om weer te beginnen. Vorige week woensdagavond heeft het
bestuur de situatie nogmaals eens goed bekeken en zijn we tot de logische conclusie
gekomen dat, als we op de ingeslagen weg doorgaan, het organiseren van de
clubavonden, PK en teamwedstrijden een lastig verhaal gaat worden. De vereniging
kan zo niet functioneren. Daarom hebben we besloten dat er een kleine tafel en de
tweede grote tafel extra beschikbaar komen om je geliefde hobby op te beoefenen.
Met ingang van 31 augustus 2020 starten de clubcompetities weer op de gebruikelijke
avonden, behalve driebanden klein: voorheen op de donderdagavond, nu verplaatst
naar de vrijdagavond. Tevens gaat dan de bar ook weer open.
Er kan vanaf dat moment gespeeld worden op de kleine tafels 2,3,5 en 6 en op beide
grote tafels. De zitruimte bij de niet gebruikte biljarts moet worden benut voor
wachtende spelers. Houdt rekening met elkaar, ga niet naast elkaar zitten
enzovoort…..jullie weten het wel.
Mocht het herhaaldelijk tot ongewenste situaties leiden dan zal het bestuur niet
schromen om alles weer terug te draaien!
Op wedstrijdavonden en tijdens finales zal het clubhuis uiteraard wel open zijn maar
voorlopig niet voor vrij biljarten, houdt daar rekening mee. Overdag kan er gespeeld
worden op de maandag- en donderdagmiddag en vrijdagochtend.
Houdt je aan de voorschriften van het RIVM:
•
•
•

ben je verkouden, blijf thuis,
zijn er zieken in het gezin, blijf thuis,
zowel binnen als buiten het clubgebouw geldt de 1,5 meter maatregel.
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Tijdens de openingstijden is een lid aanwezig in de hoedanigheid van toezichthouder,
duidelijk herkenbaar gekleed in een felgekleurd hesje. Volg de aanwijzingen van hem of
haar op zonder commentaar. Ga geen discussie aan. De toezichthouder doet vrijwillig
deze taak voor de vereniging zodat jullie kunnen biljarten, houdt daar rekening mee!!
Gezocht:
Bert Spoelstra heeft het bestuur laten weten dat hij per direct stopt als bestuurslid maar
hij blijft wel beschikbaar als vrijwilliger voor NHD. Er is dus een plaats vrij voor een
liefhebber, heb je interesse en wil je jouw talenten beschikbaar stellen aan de
vereniging, laat het ons (bestuur) even weten.
Gezien het feit dat we voorlopig nog niet af zijn van het coronavirus, kunnen we
eigenlijk nog wel een paar toezichthouders gebruiken zodat we op nog een middag
open kunnen. Geef jezelf op zodat meer leden kunnen biljarten…
Wie o wie kan NHD helpen aan een barmedewerker? Zowel Bep als Gerard hebben
laten weten dat zij op meer avonden beschikbaar kunnen zijn maar het zal toch fijn zijn
als we nog iemand weten vinden. Uiteraard worden de werkzaamheden vergoed.
Tellen en schrijven:
Nu het wedstrijdseizoen weer begint, komt ook de enige verplichting jegens de
vereniging, naast het betalen van de contributie, weer om de hoek kijken. In de bijlagen
van deze nieuwsbrief vinden jullie het rooster voor het komende seizoen. Net als vorig
seizoen zijn de datums van de PK hoofdklasse en hoger nog niet bekend. Het kan dus
zijn dat er nog meer poules bij NHD terecht komen en dat je nogmaals ingeroosterd
wordt. Ruilen mag uiteraard!
A.L.V.
Het is het bestuur nog niet gelukt om de datum voor de jaarlijkse ledenvergadering te
bepalen. De agenda zit alweer aardig vol tot eind december. Een mogelijkheid is om
bijvoorbeeld uit te wijken naar een weekend of rond de feestdagen in december.
Omdat de jaarvergadering over het algemeen redelijk bezocht wordt zullen we,
vanwege de 1,5 meter regel, de jaarvergadering waarschijnlijk moeten houden in De
Witte Valk.
Nieuwe leden:
De afgelopen maand zijn Jan Kwadijk, Kees Druif en Martin van der Graaf lid geworden
van NHD. De laatste 2 heren zijn oude bekenden van NHD, zij zijn al eerder lid geweest
van de vereniging. Allen hartelijk welkom!
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Teamcompetitie:
Afgelopen woensdag heeft het bestuur overleg gehad met de teamleiders van NHD.
Tijdens dit overleg hebben de teamleiders van NHD 4 en NHD 16 laten weten dat zij de
teamcompetitie dit seizoen links laten liggen. De reden hiervoor hoeft geen betoog:
corona. Alle andere teams van NHD gaan wel van start.
Vergeet niet de bijlagen op te slaan op je PC zodat je weet wanneer je moet tellen en
schrijven!
Namens het bestuur,
Een sportieve groet en blijf gezond!
Theo Lageveen.
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