Nieuwsbrief Biljartvereniging Leusden Juni 2020
Beste leden,
Hopelijk zijn u en uw naasten gedurende de laatste maanden gezond gebleven.
Nu de maatregelen rond het afstand houden langzaam verruimd worden kunnen
we weer gaan denken aan het openen van onze biljartzaal. Het bestuur heeft
hiervoor een plan gemaakt dat we in deze nieuwsbrief nader willen uitleggen.
Daarnaast geven we ook informatie over andere onderwerpen die de aandacht
vragen.

Opening biljartzaal
We geven hier eerst een korte samenvatting van hoe we, met inachtneming van
de voorschriften van de overheid, denken de biljartzaal weer te kunnen openen.
Verderop in deze nieuwsbrief worden een aantal onderwerpen verder in detail
beschreven.
We willen de zaal met ingang van 1 juli 2020 weer openstellen.
Daarbij nog wel het voorbehoud dat dit afhangt van het besluit dat het kabinet
eind juni neemt aangaande de permissie voor binnensportverenigingen om weer
open te mogen gaan.
Als de zaal open is moet er een zaalbeheerder aanwezig zijn en mogen er
maximaal 8 spelers aanwezig zijn. In totaal mogen er dus maximaal
9 personen aanwezig zijn in de zaal. Dit gaan we organiseren met een
reserveringssysteem dat door de KNBB ons ter beschikking wordt gesteld. Frits
Meulensteen zal de beheerder en aanspreekpunt worden van dit
reserveringssysteem. Hij zal u later deze maand nader informeren over de
werking van het systeem.
Op een website (en middels een app) kan iedereen een reservering doen om ’s
middags van 13.00 uur tot 15.00 uur of van 15.00 uur tot 17.00 uur te spelen of
om ’s avonds van 19.00 uur tot 23.00 uur te spelen. Voor de avonden kan alleen
gereserveerd worden door leden van de betreffende avond. Het is niet de
bedoeling dat leden iedere middag reserveren. Deze en mogelijk andere
beperkingen worden later nog in detail uitgewerkt. Voor leden zonder
internettoegang zal een oplossing bedacht worden zodat ook zij voor een tijdvak
kunnen reserveren.
Er kunnen niet meer dan 8 reserveringen gedaan worden voor één van de
genoemde tijdvakken. Dat wordt zichtbaar gemaakt op de website en in de
app. Een tijdvak wordt pas opengesteld voor reserveringen als een
zaalbeheerder zich heeft aangemeld.
Rond 15.00 uur is het extra druk om dat er dan 8 spelers vertrekken en 8
spelers aankomen. Let dan goed op bij het houden van afstand. Wellicht kunnen
de vertrekkende spelers iets eerder stoppen. De spelers van 15.00 uur mogen
pas naar binnen als alle spelers van 13.00 uur vertrokken zijn en de

zaalbeheerder klaar is met de voorbereidingen en toestemming geeft om binnen
te komen.
De zaalbeheerder heeft een aantal taken die erop gericht zijn dat we veilig en
volgens de door de overheid opgelegde regels onze zaal gebruiken om te
biljarten. Tevens is de zaalbeheerder de enige die achter de bar mag komen en
consumpties mag uitgeven.
We doen een beroep op de leden om één of meerdere keren de functie van
zaalbeheerder te willen vervullen. Nog even ter verduidelijking, de zaalbeheerder
vervult de taken zoals die verderop in de nieuwsbrief worden opgesomd en gaat
niet biljarten in dit tijdvak. En als zich voor een tijdvak niemand heeft
aangemeld om de zaaldienst te vervullen dan kan er niet gebiljart worden.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden als zaalbeheerder voor diensten van 13.00
uur tot 17.00 uur of van 19.00 uur tot 23.00 uur. Zie verderop in de nieuwsbrief
voor welke dagen dat kan.
In de derde week van juli besluit het bestuur of we dit systeem ook in augustus
gaan toepassen en of we eventueel wijzigingen moeten of kunnen doorvoeren.
Maar als eerder blijkt dat de regels onvoldoende worden nageleefd kan het zijn
dat de zaal weer gesloten moet worden.
In de maand juli worden de genuttigde consumpties door de zaalbeheerder
genoteerd. Er wordt op de middag of avond zelf niet afgerekend. De
penningmeester zal eind juli voor alle leden die in deze maand geconsumeerd
hebben een incasso voor het betreffende bedrag insturen. Iedereen wordt
aangeraden om ook zelf bij te houden om welke bedragen het gaat.
U mag beslist niet naar de zaal komen indien:
u koorts heeft (38°C of hoger) of
u last heeft van neusverkoudheid, hoesten en/of niezen of
u of één van uw huisgenoten besmet is of met COVID-19 of
u of één van uw huisgenoten verdacht is van besmetting met COVID19 of
u of één van uw huisgenoten besmet is geweest met COVID-19 en
korter dan 14 dagen geleden nog klachten heeft gehad.

Verderop in deze nieuwsbrief staan meer details over de opening van de zaal.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering is voorlopig uitgesteld. Hopelijk kunnen we in het
najaar deze bijeenkomst organiseren. U ontvangt dan tijdig een uitnodiging.

Opening nieuwe seizoen
We hebben helaas moeten besluiten om dit jaar geen opening van het seizoen,
met de traditionele barbecue, te organiseren. We gaan ervan uit dat we dat
volgend jaar wel kunnen doen.

Teams KNBB-competitie 2020-2021
Ondanks dat we geen spelersvergadering hebben kunnen organiseren is de
teamindeling van de KNBB-competitie nagenoeg afgerond. Het is nog wel de
vraag of de competitie in september 2020 van start zal kunnen gaan. De bond
treft wel alle voorbereidingen maar de definitieve beslissing wordt pas later in de
zomer genomen.

Uitwisseling met Leeuwarden
Ook de uitwisseling met Leeuwarden kan dit jaar niet doorgaan. Deze, jonge,
traditie willen we wel in ere houden en met Leeuwarden is afgesproken dat ze
volgend jaar met een afvaardiging naar Leusden komen.

Airconditioning
Het onderzoek naar de aanschaf van airconditioning heeft door de corona-crisis
vertraging opgelopen. Omdat een installatie in het najaar weinig zin heeft
hebben we besloten om het onderzoek eind dit jaar te hervatten en een
eventuele installatie in het voorjaar van 2021 te laten uitvoeren.

Contributie
Eerder is u door de penningmeester voorgesteld om voor de maanden dat er niet
gebiljart kan worden de contributie met € 2,00 per maand te verlagen. Dit
bedrag zou worden verrekend zodra duidelijk is hoeveel maanden de zaal
gesloten is geweest. Een aantal leden heeft naar aanleiding van dit voorstel
laten weten geen korting te willen ontvangen.
Op dit moment is de penningmeester met de gemeente Leusden in gesprek over
het niet hoeven te betalen van huur voor de maanden dat we de zaal niet mogen
gebruiken. Als dat leidt tot een voor ons positieve uitkomst zal de
penningmeester op de jaarvergadering met een voorstel komen voor teruggaaf
van contributie voor de maanden dat er niet gespeeld kon worden. Dit betekent
dat ook bij de volgende kwartaalincasso het normale bedrag zal worden
geïncasseerd en dat later dit jaar eventueel een verrekening volgt.

Biljarts
In het bestuur is de optie besproken om dit najaar een viertal nieuwe biljarts
aan te schaffen. Zoals bekend is er al een jarenlange discussie over de kwaliteit
van de huidige biljarts. Het klimaat in de kelder onder het gemeentehuis, het
onderhoud door meerder leveranciers en de verhuizing zijn daar mogelijk de
oorzaak van. De problemen worden met name ervaren door spelers die op een
hoger niveau spelen.
Nieuwe, betere biljarts zullen voor alle spelers een verbetering zijn omdat ze op
alle banden gelijkwaardig reageren op het gegeven effect wat ten goede komt
aan het niveau van alle leden.
De penningmeester denkt met een voorstel te kunnen komen om deze
investering te doen en dat we daar ook nog vele jaren plezier van kunnen
hebben zonder dat dit leidt tot contributieverhogingen of andere onnodige
prijsstijgingen. In de komende maanden wordt een onderzoek gedaan dat op de
ledenvergadering aan de leden zal worden voorgelegd.
Met groet, blijf gezond,
Jaap de Winter, voorzitter
Jos Haazen, vicevoorzitter,
Maarten van Wandelen, secretaris
Frits Meulensteen, penningmeester en ledenadministratie
Fred Hilhorst, wedstrijdcommissie
Jos Herder, zaalbeheercommissie

Nadere informatie opening zaal vanaf 1 juli 2020
Gedragsregels die van toepassing zijn voor de spelers.
- Iedereen houdt altijd 1,5 meter afstand van andere personen.
- Bij ieder biljart staan 2 stoelen. Deze zijn voor de spelers, geen andere
personen mogen bij het betreffende biljart aanwezig zijn.
- Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze
altijd mee terug naar zijn stoel.
- Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud.
- De keuze-trekstoot wordt niet uitgevoerd volgens de wedstrijdreglementen van de KNBB. De beginnende speler wordt aangewezen
door middel van tossen of in onderling overleg kan worden bepaald dat
beide spelers de keuzetrekstoot om de beurt uitvoeren, waarbij per
toss bepaald kan worden wie als eerste de keuzetrekstoot speelt.
- Er staat altijd maar één speler aan de tafel.
- De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op
minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler.
Bovendien zorgt hij ervoor, dat deze afstand tijdens het spel van de
tegenstander in stand blijft. Pas als de speler is gaan zitten, mag de
tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.

- Ballen, de omlijsting waar de banden in zitten en hulpstukken (zoals
een brug) worden vooraf en na afloop van een partij gedesinfecteerd
met een middel dat per tafel beschikbaar is.
- Lakens dienen na afloop van een partij te worden gereinigd met een
heel licht vochtige doek die per tafel beschikbaar is (met minimaal 65%
alcohol).
- Voor extra veiligheid kan een speler ervoor kiezen om met een
desinfecterend middel voorafgaand aan en na iedere beurt zijn handen
te desinfecteren.
- De toiletruimte mag door maximaal 1 persoon tegelijkertijd gebruikt
worden.
- Jassen zoveel mogelijk los van elkaar op de kapstokken hangen, geen
jassen op de stoelen hangen of leggen.

Taken van de zaalbeheerder
- De zaalbeheerder ziet erop toe dat de gedragsregels van de spelers
goed worden nageleefd en geeft waar nodig aanwijzingen.
- Bij opening van een dagdeel desinfecteert de zaalbeheerder de
toiletten, de bar, de keuken en de biljarts met daarvoor beschikbaar
gesteld materiaal.
- De zaalbeheerder zet de ontvangen bestellingen van consumpties klaar
op de bar. Tevens administreert de zaalbeheerder de genoten
consumpties op de lijst en noteert daarbij de volledige voor- en
achternaam van de speler.
- Bij wisseling tijdens een dagdeel (dus overdag rond 15.00 uur)
desinfecteert de zaalbeheerder opnieuw de toiletten, de bar, de keuken
en de biljarts met daarvoor beschikbaar gesteld materiaal.

Tijdvakken waarvoor gereserveerd kan worden
Zodra het reserveringssysteem beschikbaar is krijgt u nadere informatie over de
wijze van reserveren en de spelregels daaromtrent.
Het is de bedoeling dat u voor de volgende momenten kunt reserveren:
-

Maandag van 13.00 tot 15.00 uur,
Maandag van 15.00 tot 17.00 uur,
Maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
Dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur,
Dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur,
Woensdag van 13.00 tot 15.00 uur,
Woensdag van 15.00 tot 17.00 uur,
Woensdag van 19.00 tot 23.00 uur,
Donderdag van 13.00 tot 15.00 uur,
Donderdag van 15.00 tot 17.00 uur,

-

Donderdag van 19.00 tot 23.00 uur,
Vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur,
Vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur,
Vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur,
Zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur,
Zaterdag van 15.00 tot 18.00 uur.

Zaalbeheerders gezocht
U kunt u aanmelden bij Frits Meulensteen (fmeulensteen@meseta.nl) voor een
van de volgende tijdvakken voor de functie van zaalbeheerder:
-

Woensdag 1 juli 2020, 13.00 uur - 17.00 uur
Woensdag 1 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Donderdag 2 juli 2020, 13.00 uur – 17.00 uur
Donderdag 2 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Vrijdag 3 juli 2020, 13.00 uur – 17.00 uur
Vrijdag 3 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Zaterdag 4 juli, 13.00 uur – 18.00 uur
Maandag 6 juli, 13.00 uur – 17.00 uur
Maandag 6 juli, 19.00 uur – 23.00 uur
Dinsdag 7 juli, 13.00 uur – 17.00 uur
Woensdag 8 juli 2020, 13.00 uur - 17.00 uur
Woensdag 8 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Donderdag 9 juli 2020, 13.00 uur – 17.00 uur
Donderdag 9 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Vrijdag 10 juli 2020, 13.00 uur – 17.00 uur
Vrijdag 10 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Zaterdag 11 juli, 13.00 uur – 18.00 uur
Maandag 13 juli, 13.00 uur – 17.00 uur
Maandag 13 juli, 19.00 uur – 23.00 uur
Dinsdag 14 juli, 13.00 uur – 17.00 uur
Woensdag 15 juli 2020, 13.00 uur - 17.00 uur
Woensdag 15 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Donderdag 16 juli 2020, 13.00 uur – 17.00 uur
Donderdag 16 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Vrijdag 17 juli 2020, 13.00 uur – 17.00 uur
Vrijdag 17 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Zaterdag 18 juli, 13.00 uur – 18.00 uur
Maandag 20 juli, 13.00 uur – 17.00 uur
Maandag 20 juli, 19.00 uur – 23.00 uur
Dinsdag 21 juli, 13.00 uur – 17.00 uur
Woensdag 22 juli 2020, 13.00 uur - 17.00 uur
Woensdag 22 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Donderdag 23 juli 2020, 13.00 uur – 17.00 uur
Donderdag 23 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur

-

Vrijdag 24 juli 2020, 13.00 uur – 17.00 uur
Vrijdag 24 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Zaterdag 25 juli, 13.00 uur – 18.00 uur
Maandag 27 juli, 13.00 uur – 17.00 uur
Maandag 27 juli, 19.00 uur – 23.00 uur
Dinsdag 28 juli, 13.00 uur – 17.00 uur
Woensdag 29 juli 2020, 13.00 uur - 17.00 uur
Woensdag 29 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Donderdag 30 juli 2020, 13.00 uur – 17.00 uur
Donderdag 30 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur
Vrijdag 31 juli 2020, 13.00 uur – 17.00 uur
Vrijdag 31 juli 2020, 19.00 uur – 23.00 uur

Let op: het is van belang dat aanmeldingen voor zaalbeheer gedaan worden. Als
er op een tijdvak geen zaalbeheerder aanwezig is kan er niet gebiljart worden!!

