NIEUWSBRIEF BESTUUR 31

17 augustus 2021

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.

Biljartvereniging 't Ivoor

https://biljartivoor.nl

Start jubileumjaar
Zaterdag 25 september is gekozen als dag waarop ons jubileumjaar kan beginnen. Aanvang 14.00
uur. Hiervoor ontvangen alle leden nog apart een officiële uitnodiging. Later in dit biljartjaar (dat kan
dus ook volgend jaar in 2022 zijn) zal er een gezellige bijeenkomst zijn voor alle leden en partners.

Voor de feestelijke start van ons gouden jubileum op de zaterdagmiddag in september nodigen wij
ook uit de besturen van de in onze omgeving actieve sportverenigingen. Directie en bestuur van de
KNBB en het districtsbestuur nodigen we ook uit. En onze sponsoren. De medewerkers van het
WSD-team, die onze omgeving zo geweldig mooi onderhouden, zijn uiteraard ook onze gasten.
Hans Heesen, wethouder voor sportzaken en financiën van de gemeente Boxtel hebben we bereid
gevonden het startsein voor het feestelijke jaar te willen geven. Dat gebeurt om 14.30 uur. Welkom!
Reclame voor de biljartsport
Afgelopen zaterdag kwam onze
biljartvereniging met Gert-Jan Veldhuizen
prominent in beeld in het Brabants Dagblad.
Dankzij ons medelid Ton Rooms, voormalig
hoofdredacteur en sportverslaggever van deze
grote regionale krant. Deze bijzondere
publicatie is heel goed voor de biljartsport, voor
onze vereniging en uiteraard ook voor GertJan. Hij als jonge topbiljarter, met tal van
inmiddels gewonnen kampioenschappen, is
een levende reclame voor de sport en voor
onze vereniging.
Het zou goed zijn als ons ledenaantal weer
groeien wil. Want, al vinden sommigen het
geen probleem, de gemiddelde leeftijd van nu
circa 70 jaar is wel degelijk een punt van zorg.
We blijven ons best doen meer leden aan te
trekken. Aan de Commissie Leden is ook de
vraag gesteld hoe hiermee om te gaan.
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Vakantietoernooi

https://biljartivoor.nl

Afgelopen weken is een vakantietoernooi
georganiseerd. Helaas was door de zomertijd,
wellicht ook in verband met het corona-gedoe,
de belangstelling beperkt tot een 12-tal leden.
Tijdens dit clubtoernooi eindigde na een
spannende eindstrijd Willem Witte op de eerste
plaats. De tweede plaats was voor Arno
Raaijmaakers en op een gedeeld derde plek
eindigden Eddy de Wit en Peter van Lierop.
Het was Peter, die als lid van de Commissie
Wedstrijden & Regie de leiding van dit
tussentijdse toernooi voor zijn rekening heeft
genomen. Het bestuur bedankt de commissie
en Peter voor de plezierige organisatie.
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