Nieuwsbrief Biljartvereniging Leusden Oktober 2019

Vrijwilligers
Op zaterdag 2 november 2019 gaan we met een groot aantal vrijwilligers een toernooi spelen en aansluitend in
het restaurant Hello Again eten. Het toernooi begint om 13.00 uur, dit betekent dat de zaal deze middag niet
beschikbaar is voor vrij spelen. We kunnen deze dag organiseren dankzij de ontvangen fooien van leden en
gasten. Ook de bijdrage van de Rabobank ClubSupport (ruim € 250,00) wordt aan dit doel besteed.
Lief en leed
Het bestuur is op zoek naar een lid die actief aandacht wil besteden aan leden die iets leuks meemaken
(jubilea van huwelijk, bijzondere prestatie bij het biljarten etc.) of die iets naars meemaken (ongeval, ziekte,
overlijden van geliefde etc.). De aandacht kan gegeven worden met het sturen van een kaartje of het
bezoeken van het betreffende lid en daarbij een attentie meenemen. Het bestuur stelt een budget beschikbaar
voor deze activiteiten. Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u contact opnemen met Jaap de
Winter (jaapdewinter.regie@gmail.com).
AED-cursussen
We overwegen om in januari, februari en maart 2020 weer AED-cursussen te organiseren en wel een
starterscursus en een vervolgcursus voor leden die al eerder, bij ons of elders, de cursus gedaan hebben.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Hans Klijn (h.klijn@casema.nl). De starterscursus wordt op twee
zaterdagochtenden gehouden en de vervolgcursus op één zaterdagochtend. U krijgt na aanmelding een
keuzelijst waarop u kunt aangeven welke zaterdagen uw voorkeur hebben.
Nieuwe lakens en ballen
Met ingang van seizoen 2018-2019 hebben we besloten om de lakens en de ballen om de 9 maanden te
vernieuwen. De proef van het afgelopen jaar heeft uitgewezen dat bij het huidige gebruik het eens per jaar
vervangen van de lakens te veel slijtage oplevert en daardoor de biljarts in de laatste maanden niet prettig
meer te bespelen zijn. Op de volgende data worden de lakens vervangen: donderdag 19 december 2019 en
donderdag 13 augustus 2020.
Kerstattentie
Voor alle leden ligt er van vrijdag 20 december 2019 t/m dinsdag 24 december 2019 in de zaal een
kerstattentie. Laat u even weten indien u beslist niet in staat bent om op een van deze dagen de attentie op te
halen.
Koppeltoernooi
Op vrijdag 27 december 2019 wordt het traditionele koppeltoernooi georganiseerd. Het betreft wedstrijden van
2 tegen 2 in de spelsoort driebanden. Er is plaats voor maximaal 16 koppels. U kunt zich vanaf heden opgeven
bij de wedstrijdleider Frits Meulensteen (fmeulensteen@icloud.com). Het toernooi start om 9.30 uur, vanaf
9.00 uur is de zaal open. Ieder koppel wordt in de voorrondes 3 keer in een poule van 3 koppels ingedeeld en
speelt dan dus 6 partijen. De beste 8 koppels spelen aan het eind van de dag om de plaatsen 1 t/m 8. Het
streven is om rond 17.30 uur de prijsuitreiking te kunnen starten.
Nieuwjaarsreceptie
Dit jaar zien we af van een Nieuwjaarsreceptie. De belangstelling van leden en partners voor deze bijeenkomst
neemt al jaren af. Het besluit om geen Nieuwjaarsreceptie te organiseren nemen we nu voor het 2e jaar,
volgend jaar beoordelen we opnieuw of er wellicht wel behoefte aan is.
Algemene Ledenvergadering
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 22 april 2020, aanvang 19.30
uur. U wordt dan geïnformeerd over de stand van zaken betreffende onze vereniging, de plannen die het
bestuur heeft voor de korte en lange termijn en het financiële beleid. Daarnaast heeft u heeft de mogelijkheid
om voorstellen te doen aangaande onze vereniging.
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