
Leusden, 14 juli 2020 
 
Aan de leden van BVL, 
 
Gisteren heeft het bestuur vergaderd over de ontstane situatie. Nog diezelfde dag is contact gelegd 
met de gemeente Leusden, waaraan we een aantal concrete vragen hebben voorgelegd. 
Ook is er vandaag overleg geweest met de KNBB. 
 
Vanmiddag is er uitsluitsel gekomen van de gemeente en het verheugd ons u te kunnen melden dat 
we vanaf morgen, woensdag 15 juli 2020 weer open kunnen. Dit op de volgende voorwaarden, 
gebaseerd op de noodverordening van 1 juli 2020: 
 
- De 1.5 metermaatregel in acht nemen  behalve als dat tijdens het spel echt niet anders kan 
- Hygiëne maatregelen toepassen bij binnenkomst en tussendoor nog eens extra handen wassen etc. 
- Doe zelf een korte gezondheidscheck door u af te vragen: ben ik gezond, verkouden, hoest of nies 
  ik of heb ik koorts? In die gevallen of bij twijfel hierover dus niet naar de zaal komen. 
- De aanwezige leden dienen hun volledige naam op de consumptielijst zetten, ook als ze niets 
  gebruiken. 
- Ventileer zo goed mogelijk. 
 
Verder is de aanwezigheid van een zaaldienst niet verplicht en doen we een beroep op ieders 
gezonde verstand en verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
We hopen dat er nu een einde is gekomen aan de onduidelijkheid over de te volgen procedure en 
wij wensen u veel plezier bij het biljarten. 
 
Nog even iets anders: 
Omdat onze vaste schoonmaakster pas weer rond 1 september onze zaal kan schoonhouden, zoeken 
wij vrijwilligers om dat tot die datum te doen. We willen dat maandagochtend om de 2 weken 
gedaan hebben. 
Twee bestuursleden hebben dit gisteren gedaan. Het gaat om het stofzuigen van de zaal, 
schoonmaken van de toiletgroep, afnemen van de bar, aanrecht en tafeltjes en desinfecteren van 
deurgrepen, handgrepen en de kastjes die het elektronisch telraam bedienen. Ze zijn daar ongeveer 
45 minuten mee bezig geweest. 
 
We zoeken dus nog vrijwilligers die dit willen doen op 27 juli, 10 augustus en 24 augustus. Graag 
aanmelden bij Jaap de Winter via jaapdewinter.regie@gmail.com 
 
Met vriendelijke groeten namens het bestuur, 
 
Maarten van Wandelen 


