
 
 

Nieuwsbrief Biljartvereniging Leusden Oktober 2021 
 
Gezondheid en maatregelen 
Allereerst hopen we dat alle leden en hun naasten gezond uit de periode van Corona komen. Op dit 
moment worden we nog geconfronteerd met maatregelen die niet voor iedereen eenduidig 
interpreteerbaar zijn. Het bestuur heeft tot nu toe regelmatig contact gehad met de Gemeente 
Leusden over de toepassing van de door de landelijke overheid opgelegde maatregelen en toetst 
deze regelmatig aan de actuele situatie. De huidige regels (tijdens vrij spelen is iedereen zonder 
controle op QR-code welkom en is de bar gesloten en tijdens KNBB-wedstrijden worden alle 
aanwezigen op QR-code gecontroleerd en is de bar open) voldoen aan de ons opgelegde 
maatregelen en maken het mogelijk dat iedereen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, in onze zaal 
tijdens vrijspelen en de huiscompetitie kan biljarten.  
 
Omdat enerzijds we zien dat leden het moeilijk vinden om zich aan onze regels te houden en 
anderzijds er signalen zijn dat de huidige door de overheid opgelegde maatregelen nog veel langer 
dan tot 1 november 2021 zullen worden opgelegd heeft het bestuur besloten om de werkwijze met 
directe ingang op vrijdag 15 oktober 2021 als volgt te wijzigen. 

- De bar is altijd open. 
- Leden en gasten hebben alleen toegang als ze over een geldige QR-code beschikken. 
- Leden dienen een geldige QR-code op papier in de zaal in een daartoe bestemde map te 

stoppen. Om 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 middels de CoronaCheckApp. 
- Er zal met enige regelmaat gecontroleerd worden of van de aanwezige leden een QR-code in 

de map zit. 
Het is vanaf nu dan ook niet meer nodig om je naam op een lijst te zetten als je geen consumpties 
hebt genuttigd. 
 
Nieuwe leden 
Recentelijk hebben we 3 nieuwe leden mogen verwelkomen. Het zijn Son Tran, Dave Dignum en Eli 
Rijn. We hopen dat ze zich snel thuis voelen op onze vereniging.  
 
Algemene ledenvergadering 
Zowel in het voorjaar van 2020 als in het afgelopen voorjaar hebben we geen Algemene 
Ledenvergadering kunnen organiseren. Op donderdag 18 november, aanvang 19.30 uur, houden we 
een gecombineerde Algemene Ledenvergadering voor de jaren 2019 en 2020. We willen deze avond 
in ieder geval de bar open hebben om u een kopje koffie bij aankomst en een drankje in de pauze 
aan te kunnen bieden. Dit betekent dat het kan zijn dat alleen leden met een geldige QR-code 
aanwezig kunnen zijn. Bij deze nieuwsbrief treft u ook de uitnodiging met bijlagen aan voor deze 
gecombineerde Algemene Ledenvergadering 2019/2020. 
 
Bestuursfuncties 
Op de genoemde Algemene Ledenvergadering zullen een aantal bestuursfuncties opnieuw ingevuld 
moeten worden. Namelijk: 

- Voorzitter, Jaap de Winter treedt af en is niet herkiesbaar; 
- Vicevoorzitter, Jos Haazen treedt af en is niet herkiesbaar; 
- Penningmeester en Ledenadministratie, Frits Meulensteen treedt af en is niet herkiesbaar; 
- Voorzitter Wedstrijdcommissie, Jan van Tetering is al afgetreden. 

 
Voor de functie van Penningmeester heeft Petra Kurvink zich kandidaat gesteld en voor de functie 
van Voorzitter Wedstrijdcommissie heeft Frits Meulensteen zich kandidaat gesteld. 
 
 
 
 



We zijn dus nog naarstig op zoek naar een kandidaat voor het voorzitterschap. Voor alle drie 
genoemde functies kunnen kandidaten (en tegenkandidaten) zich tot 1 week voor de Algemene 
Ledenvergadering aanmelden bij de secretaris, Maarten van Wandelen 
(secretariaat.bvleusden@gmail.com). 
 
Het invullen van de functie van voorzitter is van groot belang voor onze vereniging. Als op 18 
november 2021 niemand zich heeft aangemeld voor de voorzittersfunctie kan dat gevolgen hebben 
voor het voortbestaan van onze vereniging.  
 
Jubileum 
Op 17 februari 2022 bestaat onze club 50 jaar. We willen dat niet ongemerkt laten. Het idee is om 
ergens in 2022 dit met alle leden en hun partners groots te vieren. Omdat het nu nog erg onduidelijk 
is wat in februari toegestaan is in verband met de Corona-maatregelen zullen we dit feest later in het 
jaar organiseren. We willen hiervoor een jubileum-commissie in het leven roepen die samen met het 
bestuur de organisatie in handen neemt. Leden die hierbij een actieve rol willen spelen kunnen zich 
bij een van de bestuursleden aanmelden.  
 
Nieuwe lakens en ballen 
De lakens worden normaal gesproken om de 9 maanden vervangen. Maar door Corona is dat schema 
enigszins aangepast. Op 16 december 2021 worden de lakens vernieuwd en gaat het schema van 
iedere 9 maanden opnieuw in. 
 
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 de secretaris, Maarten van Wandelen 
(secretariaat.bvleusden@gmail.com). 
 
AED-cursussen 
We overwegen om in januari, februari en maart 2022 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. 
 
Bij nood waarschuwen 
Achter de bar ligt een ledenlijst met daarop ook vermeld wie in geval van nood geïnformeerd moet 
worden. Bij deze het verzoek om te controleren of uw gegevens nog juist zijn en zo niet dan graag 
de correcte gegevens doorgeven aan de ledenadministratie te weten Frits Meulensteen 
(fmeulensteen@icloud.com). 
 
Koppeltoernooi 
Op dinsdag 28 december 2021 willen we weer het traditionele koppeltoernooi organiseren. Het 
betreft wedstrijden van 2 tegen 2 in de spelsoort driebanden. Er is plaats voor maximaal 16 koppels. 
U krijgt in november nadere informatie over hoe u zich kunt aanmelden. 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.  
 
Met groet, 
Jaap de Winter, voorzitter 
Jos Haazen, vicevoorzitter, 
Maarten van Wandelen, secretaris 
Frits Meulensteen, penningmeester en ledenadministratie 
Fred Hilhorst, tijdelijk voorzitter wedstrijdcommissie 
Jos Herder, voorzitter zaalbeheercommissie 


