NIEUWSBRIEF BESTUUR 36

7 december 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

Coronaberichten
De stevig beperkende maatregelen vanuit de Rijksoverheid in verband met de aanhoudende
pandemie (Corona) zijn via een mail van de secretaris aan alle leden toegestuurd. Elk individueel lid
moet beseffen zelf verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van het eigen gedrag richting andere
leden en eventuele bezoekers. Dus kom niet als je klachten hebt. Houd anderhalve meter afstand,
was je handen, nies in de elleboog en draag bij het lopen door de biljartzaal een mondkapje. Zo’n
mondkapje is niet nodig tijdens het biljartspel. Wie niet aan de beurt is, wacht zittend op een stoel.
Ons biljarthuis is geopend vanaf 7.00 tot 17.00 uur in de middag.
Nieuwe leider Commissie Horecazaken en Huishoudelijke Diensten
Louis van der Meijden is benoemd tot leider
van de Commissie HHD. Hij blijft tevens aan
als onze secretaris, tot plezier van het bestuur.
Louis overlegt met de leden van zijn
commissie over de aanpak en voortgang der
zaken. De zakelijke relatie met Jumbo
Oosterhof is met ingang van heden verbroken,
omdat de beoogde praktische afstemming en
samenwerking op meer punten lastig bleek.
Het is aan de commissie hoe en met wie samengewerkt gaat worden. Het bestuur heeft de manager
van Jumbo Oosterhof hartelijk bedankt en benadrukt dat van beide kanten zaken niet zijn gelopen
zoals gewenst.
Wijziging samenstelling bestuur
Theo van Dongen heeft zich – overeenkomstig
door hem eerder en vaker bekendgemaakte
wensen – met ingang van heden
teruggetrokken als leider van de Commissie
Facilitair en ook als bestuurder van onze
vereniging. Hij heeft zijn sporen meer dan
verdiend en is al jarenlang erelid van onze
vereniging. Theo wil meer tijd voor thuis en
voor zichzelf. Theo overlegt met de leden van
zijn commissie over opvolging en voortgang.
Het bestuur roept leden op zich beschikbaar te willen als bestuurslid. Een vijfde bestuurder is om
reden van een goede taakverdeling zeker van belang.
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Afspraken inzake gebruik van lestafel 9
Het bestuur heeft in goed overleg met ons lid Gert-Jan Veldhuizen besloten, dat het gebruik van tafel
9 alleen is toegestaan voor zijn lessen. Als alle andere tafels al bezet zijn en er behoefte is aan
gebruik van deze extra tafel, dan kan deze lestafel ook gebruikt worden. Vanaf deze tafel worden ook
de door hem te maken YouTube-filmpjes gemaakt en daarna uitgezonden. Op die filmpjes zal ook
duidelijk worden, dat ze gemaakt zijn in het biljarthuis van ’t Ivoor. Tafel 9 is dan ook voorzien van
twee camera’s. De kosten hiervan zijn betaald door onze vereniging. De computers die in de
vergaderruimte staan opgesteld zijn betaald door Gert-Jan en zijn eigendom. De vereniging beschikt
over een eigen computer, waarop diverse hiervoor door het bestuur aangewezen leden toegang
hebben. Gert-Jan heeft aangegeven binnen afzienbare tijd voor de leden van onze vereniging
speciale activiteiten te willen organiseren. Hierbij kunnen we denken aan groepslessen en
demonstraties. Nadere informatie volgt, zodra die bekend is.
Stickers op sommige biljarttafels
Enkele biljarttafels zijn voorzien van twee
kleinere isolatieplaten met daar omheen een
donkerrode hoes met lange rits en ritssluiting.
Het zijn juist die ritssluitingen die schade
kunnen brengen aan de biljartlakens. Daarom
is op die kleinere platen een sticker
aangebracht. Het is de bedoeling dat de twee
stickers op die twee isolatieplaten tegen elkaar
komen als de platen op tafel worden gelegd
(zie foto). Dit is een dringend verzoek aan alle
leden, om ongewenste schade te voorkomen.
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