NIEUWSBRIEF BESTUUR 30

28 juli 2021

Biljartvereniging 't Ivoor

https://biljartivoor.nl

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.

Algemene Ledenvergadering
Op donderdagavond 21 oktober aanstaande is de eerstvolgende ledenvergadering. Deze jaarlijkse
bijeenkomst is dit jaar over twee biljartjaren. Dat is het gevolg uiteraard van de heersende mondiale
pandemie, die nog lang niet voorbij blijkt. We zullen zien of we kunnen blijven biljarten.
Twee verenigingsjaren tegelijkertijd behandelen is uniek. Formeel is het volgens de statuten van de
vereniging niet toegestaan, maar nood breekt wetten.
Begin oktober komt de uitnodiging en de agenda, met bijbehorende stukken. Het bestuur zal
schriftelijk, middels een uitgebreide informatiebrief, verslag doen over de achter ons liggende periode
2019-2020 en 2020-2021. Onze verslagjaren en boekjaren lopen gelijk met de biljartseizoenen. Ook
dat staat in de statuten vermeld. Wie vragen heeft, kan wellicht de antwoorden al vinden in de
nieuwsbrieven (genummerd van 1 t/m 30 inmiddels). Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de
website. Vragen behoeven niet vooraf te worden ingestuurd.
De kascommissie bestaat uit de leden Wim van Eijndhoven en Frans Klein. Zij bekijken en
beoordelen dus twee boekjaren en brengen advies uit aan de leden.
Handen af van knoppen, kabels enz.!
Als leden zijn we samen ‘eigenaar van het biljarthuis’. Maar dat houdt niet in dat iedereen zomaar van
alles uit eigen beweging mag doen. Dat gebeurt gelukkig ook niet. Maar er zijn helaas leden, die zelf
menen dat dingen in het biljarthuis waar knopjes aan zitten, ook voor hen bedoeld zijn om ook die
knopjes te bedienen. Dat is echter in het geheel niet de bedoeling. Aardig gezegd: dat hoeft niet.
Stevig gezegd: blijf van de knoppen af. Immers, de airco staat op gemiddeld 21 graden. Wordt het
warmer, dan gaat ie koelen, wordt het kouder dan gaat ie verwarmen. Dus NIET AANKOMEN!
De afstandsbediening van de airco’s is nu opgeborgen en ga die dus aub niet meer zoeken. Mocht je
het te koud vinden bij een van de tafels, zoek dan een andere.

Tot onze verbazing wordt ook door een of meer leden aan kabels getrokken en stekkers worden
gewoon losgemaakt. Zelfs aan de internetverbinding blijkt geknoeid te zijn. Het is ongelooflijk maar
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helaas waar. Blijf alsjeblieft af van zaken die met ICT te maken hebben. Ook de scoreborden zijn er
niet voor om ermee anders om te gaan dan gewoon te gebruiken: aan en uitzetten uiteraard. Meer
niet! Dat geldt ook voor de geluidsinstallatie. Daar zit een rode aan- en uitknop aan en je kunt zenders
afstemmen. Niets meer doen dan dat. Klaar.
Er zijn diverse leden die deel uitmaken van commissies en die commissies gaan over de apparatuur.
Spoedstoringen kun je binnenkort melden in een speciaal logboek, dat bij de bar wordt neergelegd.
Vermeld naam, datum en probleem. Dan wordt het opgelost.
Website voortaan voor iedereen toegankelijk
Onze website www.biljartivoor.nl bevat tal van wetenswaardigheden. Hier tref je ook het laatste
nieuws aan. Leden worden uitgenodigd informatie over alle leden te bekijken op diezelfde website
onder: https://biljartivoor.nl/restrict/xleden-info-ak.html en tevens verzocht een fotootje (portretje) te
sturen naar webmaster Arno Raaijmaakers (mailadres: webmaster@biljartivoor.nl). Plus een korte
tekst over jezelf.
De officiële ledenlijst ontvangen leden regelmatig (zodra er wijzigingen zijn) via de mail van onze
secretaris. Deze uitgebreide informatie komt NIET op de website vanwege bescherming privacy.
Hiermee kan de website voortaan functioneren zonder een code in te hoeven toetsen. Voor een flink
aantal leden vormde juist die inlogcode een belemmering. Dus vanaf nu is de gehele website voor
iedereen toegankelijk.
Volgens de informatie, die bekend is bij ons bestuur, zijn er van de ruim 100 leden slechts drie die
geen mailadres hebben. Op ons publicatiebord in het biljarthuis hangen ook alle mededelingen en
nieuwsbrieven.
Financiën
Tijdens de algemene ledenvergadering zal de penningmeester (nu nog waarnemend) uitgebreid
toelichten hoe het met de centjes zit van de vereniging. We staan er sinds korte tijd weer goed voor.
Dankzij de betalingen van het lidmaatschapsgeld en ook de bijdrage van de rijksoverheid. Onze
penningmeester deed een verzoek vanwege het ontbreken van omzet van de bar en dat verzoek
leverde 4.500 euro op. Uiteraard hebben we kosten gemaakt met de recente verbouwing en de
nodige aanpassingen (zoals de vernieuwing, uitbreiding toiletten) van ons gebouw. Die kosten zijn
voorgeschoten door een van onze leden en we betalen in delen weer terug zodra dat kan.
Jubileumjaar
Voorzichtig denken we eraan ons gouden jaar te gaan beginnen. We houden er rekening mee ergens
in september een officiële (kleinschalige) receptie te houden voor de leden, enkele genodigden en de
besturen van de aangrenzende sportverenigingen. Dit was al de bedoeling te doen op 2 april 2020,
precies 50 jaar na de startdatum van de vereniging in 1970.
Helaas kon dat feestje toen niet doorgaan. We doen opnieuw een poging. En de jubileumcommissie
(= het bestuur) werkt een aantal activiteiten verder uit, zoals de voorbereiding van een ledenfeest, de
uitgave van een boek over de vereniging en de toekomst van de biljartsport. De commissie
Wedstrijden & Regie is bezig met de voorbereiding van diverse toernooien en nationale
kampioenschappen. Nadere informatie volgt later, zodra dat kan.
Lestafels
Het laatste matchtafel (tegen de muur naast de vluchtdeur) is speciaal bedoeld voor het geven van
lessen. Dat geldt ook voor de kleine tafels 8 en 9. Daar komen of hangen al de camera’s waarmee
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ook opnames gemaakt worden voor lessen en voor het maken van YouTube-filmpjes door Gert-Jan
Veldhuizen. Hij is tot heden de enige die formeel biljartlessen verzorgd aan leden en niet-leden. GertJan promoot door zijn lessen en filmpjes onze vereniging. Hij levert de eigen tafel binnenkort af bij
onze vereniging en die wordt geplaatst waar nu tafel 9 staat. Het bestuur laat aan alle andere leden
vrij of zij lesgeven en aan wie. Gebruik van de formele lestafels betekent dat die gereserveerd dienen
te zijn en dat de lessen op de website staan vermeld. Op die vooraf gemelde tijden zijn die tafels dan
ook niet beschikbaar voor andere leden.
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Onderhoud van biljarttafels
Leden worden dringend verzocht na gebruik van de biljarttafel die ook schoon te maken (stof
verwijderen en/of stofzuigen) en de rode isolatieplaat op de tafel terug te brengen. Met de ritssluiting
naar boven! Ook dringend verzoek aan de leden niet met armbanden en/of horloges om te biljarten.
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