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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.

Biljartvereniging 't Ivoor

https://biljartivoor.nl

Hoe stimuleren wij jongeren de biljartsport te ontdekken?
(bericht van de Commissie Leden)
Zoals de laatste tijd vaker is gemeld, kan onze mooie biljartclub nog wat nieuwe leden gebruiken.
Naast de leden die zich in de loop van een jaar spontaan aanmelden, willen we graag meer actief
gaan werken om de gemiddelde leeftijd van onze leden (nu bijna 70 jaar!) naar beneden te krijgen.
Een regelmatige (vers) bloedtransfusie houdt onze club levendig en daarmee nog gezonder! Een
initiatiefgroepje, bestaande uit de Commissie Leden plus Theodoor van Leeuwen en ons lid Gert-Jan
Veldhuizen (o.m. bekend van vooral bij jeugd erg populaire YouTube instructiefilmpjes; zie ook onze
website onder Biljartlessen) hebben vorige week over dit onderwerp gesproken.

De meest snelle manier is natuurlijk om dan in
te zetten op het aantrekken van jonge mensen
in de leeftijdscategorie tussen de 10 en bijvoorbeeld - 18 jaar. Een eerste logische
stap, contact met een jeugdcoördinator van
een school, hebben we een tijd geleden al
gezet. Daar is nog niet veel uitgekomen. We
gaan dat contact verstevigen.
Een nog kortere lijn is natuurlijk om onze leden
gewoon rechtstreeks te vragen of en zo ja,
welke andere mogelijkheden er zijn:




heb je misschien één of meer (klein)kinderen die het leuk zou(den) vinden een keer met
opa/oma te komen biljarten om te zien of ze het leuk vinden?
of denk je dat je buurjongen/buurmeisje daar wel voor te interesseren is?
of ken je nog iemand anders in je omgeving? Dat mag dan ook gerust iemand zijn in de
leeftijdscategorie 18-60 jaar.

Uitleg en demonstratie
Als er voldoende belangstellenden zijn, willen we hen een keer op een vrijdagavond vanaf 18.30 uur
uitnodigen in ons clubhuis voor een eerste kennismaking en uitleg/demonstratie door Gert-Jan,
gevolgd door uiteraard het spelen van een potje biljart. Voor het benodigde materiaal wordt gezorgd.
Bij genoeg belangstelling kunnen we dan bijvoorbeeld een interne competitie opstarten. Waarbij we
nu al denken aan de vrijdagavond van 18.30 uur tot maximaal 20.30 uur. In dit verband zullen we ook
behoefte hebben aan leden die graag en goed met jeugdige spelers willen en kunnen omgaan.
Kortom, wij zijn erg benieuwd naar jullie mening hierover!
OPROEP
De initiatiefgroep komt op vrijdagochtend de 19e november a.s. weer bijeen en we zouden
graag uiterlijk 12 november a.s. jullie commentaar, gedachten en ideeën willen ontvangen.
Je kunt je reactie mailen naar cieleden@biljartivoor.nl. Alvast bedankt voor het meedenken!
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