Nieuwsbrief Biljartvereniging Leusden November 2021
Coronamaatregelen en toegang tot de zaal
Vanwege die nieuwe coronamaatregelen die het kabinet op vrijdag 12 november 2021 om 19.00
gepresenteerd heeft veranderen er een paar regels voor de leden van onze club. Vanaf heden
gelden de volgende toegangs- en gedragsregels:
- De bar is open van 10.00 uur tot 20.00 uur, daarna mag er geen drank meer geschonken
maar ook niet meer genuttigd worden.
- Leden en gasten hebben alleen toegang als ze over een geldige QR-code beschikken.
- Leden dienen een geldige QR-code op papier bij de ledenadministratie in te leveren door
deze in de zaal in een daartoe bestemde bak te deponeren. De ledenadministratie zal deze
formulieren buiten de zaal archiveren. Om de QR-code te printen: Ga
naar www.coronacheck.nl/print en volg de stappen. Indien u niet over een printer beschikt
kunt u het bestand (in pdf-formaat) mailen naar de ledenadministratie
(fmeulensteen@icloud.com).
- Gasten worden door de wedstrijd- of teamleider gecontroleerd met de CoronaCheckApp.
- Er zal met enige regelmaat gecontroleerd worden of van de aanwezige leden een QR-code
in de map zit.
Bondscompetitie
De geplande competitiewedstrijden teams voor de avondcompetitie voor de rest van dit
kalenderjaar worden niet meer gespeeld. De geplande competitiewedstrijden teams voor de
dagcompetitie worden normaal volgens het schema gespeeld. Ook de persoonlijke
kampioenschappen in de vorm van voorwedstrijden en finales gaan gewoon door.
Voor ons betekent dat laatste dat de voorwedstrijden Libre Klein 1e Klas op maandagavond 15
november 2021, op dinsdagavond 16 november 2021 en op woensdagavond 17 november 2021
gewoon doorgaan en dat de ingedeelde tellers en schrijvers op de club worden verwacht. De bar
zal op deze avonden gesloten zijn en we zijn nog in gesprek met de Gemeente Leusden om
spelers en ondersteuners in de pauze van de wedstrijden koffie, thee of water uit de keuken te
kunnen aanbieden. Als dat niet wordt toegestaan (we laten dit maandagmiddag 15 november aan
de betrokkenen weten) is het verstandig om zelf een flesje water mee te nemen.
Algemene ledenvergadering
We zien ons genoodzaakt om de op donderdagavond 18 november 2021 geplande Algemene
Ledenvergadering uit te stellen. De nieuwe datum wordt donderdag 27 januari 2022 om 19.30
uur.
Vacature voor Voorzitter
We hebben nog geen aanmelding ontvangen van een kandidaat voor de functie van Voorzitter van
onze vereniging.
Koppeltoernooi
Het koppeltoernooi zal dit jaar niet georganiseerd worden. We overwegen nog om een toernooi
voor de vrijwilligers te organiseren. Of dat mogelijk is en hoe dat vorm krijgt hoort u bijtijds.
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