
Beste leden van Biljartvereniging Leusden, 

 

In de afgelopen weken heeft het bestuur verschillende scenario’s uitgewerkt om de zaal weer 

beperkt beschikbaar te stellen voor biljarten door onze leden. Uit de publicaties van de afgelopen 

dagen en de reacties daarop lijkt het erop dat het erg onduidelijk is aan welke voorwaarden moet 

worden voldaan voor binnensportverenigingen. Zo is het toegestaan om met 4 personen, zonder 

mondkapje, in een auto naar de zaal te rijden en daar zou dan anderhalve meter afstand 

gehouden moeten worden. Althans voor en na de wedstrijd want tijdens wedstrijden is deze 

anderhalve meter niet verplicht maar er wordt aangeraden de momenten dat deze afstand niet 

gehouden kan worden zo kort mogelijk te laten duren. 

 

Het komt erop neer dat wij als bestuur niet begrijpen welke maatregelen getroffen moeten worden 

om de gezondheid van de leden te garanderen en daarom de zaal weer openstellen met ingang 

van 1 juli 2020. De openingstijden zijn vanaf dat moment zoals we gewend waren, dus dagelijks 

van 10.00 uur tot 01.00 uur met uitzondering van de zaterdag (tot 19.00 uur) en de zondag 

(gesloten). Er is geen zaalbeheerder aanwezig en het gebruik van de bar is zoals we gewend 

waren. 

 

Dat betekent wel dat we de verantwoordelijkheid bij ieder lid individueel neerleggen. Dus als u zich 

niet lekker voelt komt dan beslist niet naar de zaal. En als u in de zaal iemand tegenkomt die 

verdachte verschijnselen vertoont, zoals hoesten, niezen etc.) dan mag u deze persoon dringend 

vragen naar huis te gaan. En we vragen u zoveel mogelijk de extra hygiënische maatregelen in 

acht te nemen, dus zaken die aangeraakt worden extra ontsmetten met daarvoor beschikbare 

spullen. En natuurlijk zoveel als mogelijk de anderhalve meter afstand houden. 

 

Wij danken de personen die zich hebben aangemeld voor zaalbeheer, wellicht dat we in de 

toekomst alsnog gebruik moeten maken van uw diensten. 

 

Met groet,  

Jaap de Winter, voorzitter 

Jos Haazen, vicevoorzitter, 

Maarten van Wandelen, secretaris 

Frits Meulensteen, penningmeester en ledenadministratie 

Fred Hilhorst, wedstrijdcommissie 

Jos Herder, zaalbeheercommissie 


