NIEUWSBRIEF BESTUUR 32

14 september 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.

Start jubileumjaar op 25 september
Op het moment van het uitbrengen van deze nieuwsbrief (nummer 32 alweer) zijn zo’n 75
aanmeldingen binnen bij onze secretaris. In verband met de voorbereidingen (inkoop hapjes en
drankjes) is het prettig als de Commissie Horeca en Huishoudelijke Dienst goed kan inschatten op
hoeveel gasten/deelnemers gerekend kan worden. Meld je dus aub even aan als je wil komen. Dat
kan via de mail aan secretaris@biljartivoor.nl
Er is een idee binnengekomen van een lid, die voorstelt de leden te vragen of zij interesse hebben in
het vormen van een eenmalige muziekband. Het bestuur dankt voor die gezellige gedachte, maar ziet
dit initiatief liever werkelijkheid worden als we een ledenfeest gaan organiseren. Op 25 september is
een ‘receptie’ ter gelegenheid van de heropening van ons biljarthuis, plus de start van ons gouden
jaar. Het begint om 14.00 uur en tegen 16.00 uur verwachten we dat de gasten naar huis of elders
gaan.
Vaccineren en toegang tot ons biljarthuis
Het bestuur heeft advies gevraagd aan de Commissie Leden hoe om te gaan met leden die ja of niet
gevaccineerd tegen het Coronavirus zijn. Meningen binnen onze leden hierover lopen uiteen, zoals
dat ook verwacht kan worden. Het bestuur volgt de richtlijnen van de KNBB, onze landelijke
biljartbond. De KNBB volgt de richtlijnen van de rijksoverheid, gebaseerd op de adviezen van het
RIVM. Dat is de lijn, dat was ook de lijn die we hebben gevolgd in de afgelopen anderhalf jaar.
Computergebruik
Eerder al is gemeld, dat in de nieuwe vergaderruimte (door sommigen ook wel de ‘ballenbak’ of het
‘babbelhok genoemd) een nieuwe computer staat van ons lid Gert-Jan Veldhuizen. Hij stelt zijn
computer ter beschikking van onze vereniging, maar dan wel alleen aan hen die hiervoor
aangewezen zijn. Dat zijn de leiders van de diverse commissies, die (zoals bijvoorbeeld de
Commissie Wedstrijden & Regie, de Commissie Horeca en HD, enz.) gebruik moeten kunnen maken
van de computer om hun werk goed te kunnen doen. Dus deze computer is NIET voor eigen gebruik.
Wie erop mag werken, heeft een eigen inlogcode. Punt.
Arno Raaijmaakers en Fouad Hasbani zijn contactpersonen voor het gebruik en onderhoud van de
computer.
Algemene Ledenvergadering
Het bestuur zal voor of uiterlijk op 7 oktober de agenda en bijbehorende stukken rondsturen aan alle
leden in verband met de op donderdag 21 oktober te houden Algemene Ledenvergadering. Aanvang
19.30 uur.
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