
    
                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 

Beste leden. 

 

Graag vraag ik uw aandacht voor de volgende twee berichten, die ik graag aan ons allen 

voorleg vanwege de actualiteit. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Louis van der Meijden, secretaris. 

 

 

Opnieuw biljarten? 

Met alle begrip voor het onbegrip: we kunnen niet anders dan berusten in het antwoord 

op de vraag of we al mogen gaan biljarten. Het antwoord is namelijk: NEEN! De 

Veiligheidsregio ziet ons clubhuis als een binnensport, met andere woorden, we moeten 

wachten tot 1 juli. Of zoveel eerder/later als er weer nieuws over Corona komt.  

 

Het is niet uit te leggen waarom je in een kroeg wel en bij ’t Ivoor niet mag spelen. Toch 

vindt ons bestuur het onverantwoord als wij ons niet zouden houden aan de formele 

regels van de Veiligheidsregio. We lopen dan grote risico’s, ook financieel gezien. Er kan 

ook een forse boete worden opgelegd, zowel aan de vereniging (max € 4.000) als aan de 

overtreders, de leden (max € 400 per persoon).  

 

We weten dat onze speciale ‘Werkgroep Opnieuw Biljarten’ goede voorzorgsmaatregelen 

heeft genomen en dat met alle regels - passend bij de RIVM-voorschriften en binnen het 

protocol van de KNBB - we op verantwoorde wijze zouden kunnen gaan beginnen. Sorry, 

het is niet anders. 

 

Schoonmaak clubgebouw: hoe? 

Hier volgt een bericht van de Commissie Horecazaken en Huishoudelijke Dienst. 

 

"De afgelopen jaren werden de vitale delen van ons gebouw (toiletten, keuken, bar, keuken, etc.) 

wekelijks gedurende enkele uren zuiver gehouden door Saskia. Onlangs is het gehele gebouw 

door een 5-tal vrijwilligers compleet onder handen genomen op die onderdelen, waar onze Saskia 

normaal gesproken geen tijd voor had. Dit willen wij eens per 2-3 maanden herhalen. Het lijkt 

ons een goede basis voor het schoonhouden van ons clubgebouw. 

  

Saskia heeft echter besloten, dat er meer in het leven is dan werken en aangegeven te stoppen met 

haar diensten aan 't Ivoor. Wij respecteren dat uiteraard en bedanken Saskia voor haar inzet 



gedurende de afgelopen jaren. Op 19 mei jl. hebben wij haar, onder het genot van een bakkie 

koffie, als gebaar een bloemetje overhandigd. 

 

De vraag is echter nu 'hoe gaan we de schoonmaak op weekbasis inregelen'. Voordat we extern 

gaan zoeken willen we bij onze leden en/of zijn/haar partner polsen of er iemand binnen de 

vereniging is, die de taak van Saskia tegen een vergoeding voor een paar uur in de week op zich 

wil nemen. 

  
Zoals gezegd is het voornemen om eens per 2 -3 maandelijks met een aantal vrijwilligers op een 

ochtend gedurende een paar uurtjes een grotere schoonmaak uit te voeren. Te denken valt aan het 

stofzuigen van het gehele gebouw, schoonmaken meubilair etc. Voor die grotere schoonmaak is 

sinds kort een ‘zwabberploeg' actief van 5 leden, maar aanvulling met enkele leden is wenselijk, 

waarbij dan een roulatie opgezet kan worden. 

  

Wie voelt zich geroepen en wil eventueel nadere toelichting op deze oproep. Neem dan contact op 

met Arno Daniëls die binnen HHD het taakgebied huishoudelijke dienst invult. Bedankt alvast en 

stay safe in het algemeen en bij het 1,5m biljarten in het bijzonder.”  

 

Namens deze commissie Horeca en HD, Arno Daniels.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Louis van der Meijden 
Secretaris 
Mail: secretaris@biljartivoor.nl 
Mobiel: 0645401995 
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