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Voortgang verbouwingswerkzaamheden
Ons biljarthuis beschikt over een verdraaid mooie extra ruimte, na de vele werkzaamheden van het
bouwteam onder leiding van Theo van Dongen. We zijn trots op en blij van het resultaat. Sinds wij
vanaf eind mei weer kunnen biljarten, merken de actieve biljarters ook, dat sommige zaken nog
opgepakt moeten worden. Zo worden de toiletten nog vernieuwd en verbeterd en worden de bar en
keuken nog aangepast. Ook staan binnenkort vijf aerosolen-apparaten in onze zalen, om de lucht
aanhoudend te zuiveren. De nieuwe ruimte voor vergaderingen van bestuur en commissies (en
bepaalde werkgroepen) is bijna klaar, alleen de inrichting volgt nog. We maken graag gebruik van
bestaande tafels en stoelen. Het overleggen / vergaderen is niet meer in wat we eerst de
‘bestuurskamer’ noemden. We zoeken naar een passende, nieuwe naam. Deze ‘vergaderkamer’ is
voor alle leden die samenkomen om Ivoor-zaken te bespreken. Iemand noemde al eens gekscherend
deze kamer ‘de ballenbak’. Het al in bezit zijnde meubilair wordt gebruikt in deze ruimte.
Het bestuur besloot tot aankoop van twee nieuwe verbandtrommels. Over de brandblusser en/of
hiervoor nog een extra exemplaar nodig/nuttig en/of zelfs verplicht is, gaat de Cie. Facilitair zich
buigen.
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Het bestuur van de Vereniging ’t Ivoor informeert de leden regelmatig over belangrijke zaken en besluiten.
De nieuwsbrief is ook te lezen op het mededelingenbord in ons clubhuis.

Let bij het biljarten op de volgende – nog steeds geldende – regels:









was je handen in de hal
houdt anderhalve meter afstand
schrijf je in op de tafel bij binnenkomst: hier ligt een ledenlijst, zet achter je naam een kruisje
maximaal 2 spelers per tafel
er zijn geen toeschouwers toegestaan
de bar is weer geopend
op het terras kan ook genuttigd worden
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Er mogen ook weer biljartlessen worden gegeven. Als het om betaalde lessen gaat, zijn daarvoor de
kleine tafel 9 en de grote matchtafel 11 voor bedoeld. Op het prikbord hangt een notitie over de
lestarieven die Gert-Jan Veldhuizen hanteert voor zijn lessen. Hij biedt speciale korting aan onze
leden.

Biljartvereniging 't Ivoor

https://biljartivoor.nl

Nieuwe penningmeester (plaatsvervangend)
Onze penningmeester Henk de Koning heeft enkele weken geleden zijn medebestuursleden bericht
gestuurd, dat hij – na lange tijd niet meer te hebben gebiljart – de voorkeur geeft aan buiten zijn en
buiten sporten. Met ingang van het nieuwe biljartseizoen stopt Henk dan ook met zijn lidmaatschap.
Hoe spijtig ook, het bestuur respecteert uiteraard zijn besluit.
Wij hebben Chris Fasseur gelukkig bereid
gevonden zijn functie over te willen nemen.
Chris is met ingang van heden door het
bestuur benoemd tot plaatsvervangend
penningmeester. Het bestuur wenst Chris veel
succes. Conform de statuten zal in de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering
het voorstel worden gedaan Chris definitief te
benoemen. Daarmee komt wel de vacature vrij
voor Leider Commissie Financiën. Het bestuur
heeft Theo van Dongen als huidig lid van deze
financiële commissie kunnen benoemen tot
leider.
Nieuwe Leider Commissie Horeca en Huishoudelijke Dienst
Begin mei (zie nieuwsbrief 26) is
bekendgemaakt, dat voor de Commissie
Horeca en Huishoudelijke Dienst een nieuwe
leider werd gezocht. De commissie heeft aan
het bestuur advies uitgebracht om Richard van
Pierlo te benoemen. Richard is graag bereid
die klus op zich te nemen en het bestuur heeft
Richard dan ook tijdens de
bestuursvergadering van maandagochtend 14
juni benoemd. Wij wensen Richard en zijn
team veel succes bij deze veelomvattende
hoeveelheid taken.
Verzoek familie van Ad Habraken
Na het overlijden van ons erelid en voormalig voorzitter Ad Habraken, is vanuit het bestuur contact
gehouden met de familie. Het is de wens van mevrouw Nora Habraken en haar gezin tijdens een
‘sobere bijeenkomst’ op zaterdag 3 juli aanstaande (aanvang 10.30 uur) een deel van de as van Ad te
verspreiden op het terrein van ’t Ivoor. Diezelfde dag (’s middags) zal een vergelijkbare bijeenkomst
worden gehouden op het terrein van Het Gilde. Het bestuur nodigt een groep leden, die daadwerkelijk
met Ad als voorzitter/lid hebben gewerkt, persoonlijk uit hierbij aanwezig te willen zijn. Zij ontvangen
hiervoor een uitnodiging via de secretaris.
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Algemene Ledenvergadering
De datum voor de ledenvergadering is vastgesteld op donderdag 21 oktober aanstaande. Aan de
leden zal worden voorgesteld deze keer – vanwege het Coronajaar – twee biljartjaren te behandelen.
Dit betreft zowel het zogenaamde jaarverslag (activiteiten) als de jaarrekening. Alle leden ontvangen
te zijner tijd en tijdig een uitnodiging en bijbehorende agenda + stukken.
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Jubileumjaar
Het bestuur heeft besloten in de komende periode het jubileumjaar te starten met een kleine receptie,
voor leden en enkele genodigden. Ook wordt intussen gewerkt aan het jubileumboek, dat volgens
planning op 1 december zal verschijnen. Extra toernooien, wedstrijden en andere activiteiten: het
bestuur houdt de leden op de hoogte van de ontwikkelingen.
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