
Nieuwsbrief december 2017 

Beste leden van Biljartvereniging Leusden, 

In deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van allerlei ontwikkelingen aangaande onze 

biljartvereniging. 

Nieuwjaarsreceptie. 

Het bestuur nodigt u en uw partner uit voor het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie die wordt gehouden op zaterdag 

13 januari 2018, aanvang 15.00 uur. Traditiegetrouw zijn de drankjes en hapjes voor rekening van de vereniging. Een 

van onze voorzitters zal rond half vier een korte toespraak houden. 

 Damestoernooi Libre. 

 Op zaterdag 6 januari 2018 en zondag 7 januari 2018 organiseert onze vereniging de voorwedstrijden voor de 

damesbokaal. Dertien vrouwen strijden dan in 2 poules voor een plaats in de finale. Wij zoeken nog vrijwilligers die 

willen helpen met tellen en schrijven. Om het aantrekkelijk te maken kunt u zich aanmelden voor 1 of meer van de 

volgende periodes: 

 zaterdag 6 januari 2018: van 09.45 uur tot 13.30 uur 

 Zaterdag 6 januari 2018: van 13.15 uur tot 17.00 uur 

 Zondag 7 januari 2018: van 09.45 uur tot 13.00 uur 

 Zondag 7 januari 2018: van 12.45 uur tot 16.00 uur 

U kunt u aanmelden door uw naam op het formulier te zetten dat in het clubgebouw op het mededelingenbord 

hangt, links naast de televisie. Het zou fijn zijn als we voldoende vrijwilligers hebben om deze wedstrijden samen te 

kunnen organiseren. 

AED-cursus. 

Op de zaterdagochtenden van 13 januari 2018, 20 januari 2018, 3 februari 2018, 10 februari 2028, 17 februari 2018 en 

24 februari 2018 worden een 3-tal cursussen reanimatie georganiseerd. Elke cursus bestaat uit 2 dagdelen. De club is 

vanwege deze cursussen op de genoemde dagen niet voor 13.00 uur geopend. 

 Zaalbeheer. 

De zaalbeheercommissie is dringend op zoek naar versterking. Het gaat daarbij om allerlei zaken betreffende het 

onderhoud aan onze zaal. Heeft u zin om af en toe mee te helpen bij onderhoud en verbeteringen van onze 

accommodatie dan kunt u zich melden bij Jos Herder, die alle activiteiten coördineert. 

  



Algemene Ledenvergadering. 

Op donderdag 15 maart 2018 zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden worden. De aanvang is om 

20.00 uur en u ontvangt ongeveer 3 weken voorafgaand aan de vergadering nadere informatie. Dit jaar treden de 

voorzitters Wim Veen en Jaap de Winter reglementair af. Zij stellen zich niet herkiesbaar voor een volgende periode 

van 3 jaar. Daarom nu al de oproep om u te melden indien u zich beschikbaar wilt stellen om voorzitter van onze 

vereniging te worden. Het is uiteraard mogelijk om opnieuw de functie van voorzitter met meerdere personen te 

vervullen. 

Sponsoring. 

Het sponsorcontract met Hotel Leusden, ook wel bekend onder de naam Van der Valk, loopt tot het eind van dit 

biljartseizoen en zal niet worden verlengd. We hopen op de ledenvergadering van 15 maart 2018 een nieuwe sponsor 

te kunnen presenteren. 

Wedstrijdkalender. 

Soms is het handig om te weten of er wedstrijden in ons lokaal gespeeld worden. Voor de wedstrijden van de teams 

kunt u dit vinden op de volgende website: http://www.biljartpoint.nl/index.php?district=47. Voor persoonlijke 

wedstrijden, voorwedstrijden en finales, kunt u het beste de website http://www.biljarten-eemland.nl raadplegen. 

Website. 

Op dit moment is onze eigen website slecht vindbaar en bereikbaar. We gaan daar op korte termijn aan werken. De 

website is wel beschikbaar en u kunt der vinden op het volgende adres: www.bvleusden.nl. 

Oudejaarstoernooi. 

Dit jaar wordt geen oudejaarstoernooi georganiseerd omdat niemand daartoe initiatief heeft genomen. Op het 

moment dat de vraag bij het bestuur kwam was het al te laat om nog iets te kunnen regelen. Hopelijk kunnen we 

volgend jaar deze traditie weer oppakken. We willen u er nogmaals op wijzen dat ook u zelf het initiatief kan nemen 

tot het organiseren van extra activiteiten, zoals een toernooi of een kaartmiddag. Het is niet (meer) zo dat het bestuur 

de enige is die dit oppakt, alle leden van de veniging kunnen met voorstellen komen en deze ook zelf realiseren. 

Schoonmaak. 

Iedere zondag wordt de zaal door een aantal vrijwillers schoongemaakt. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 

een paar keer per jaar gedurende een paar uur de zaal willen schoonmaken. U kunt zich opgeven bij Gerard Kok die 

de schoonmaak coördineert. Daarnaast willen we maximaal 2 keer per jaar een grote schoonmaak organiseren, waarbij 

de toiletgroep en de keuken goed onderhanden genomen worden en ook de zaal boven armhoogte aan de beurt 

komt. Ook daar zoeken we vrijwilligers voor. De schoonmaakdag wordt afgesloten met een bezoek aan de Chinees. 

Deze extra schoonmaak wordt gecoördineerd door zaalbeheer en u kunt zich aanmelden bij Jos Herder. 

Sneeuw, ijzel en gladheid. 

We hebben een bak met strooizout aangeschaft. Deze staat bij de voordeur, het staat iedereen vrij om hieruit zout te 

halen en het pad te strooien indien het glad is. 

  

http://www.biljartpoint.nl/index.php?district=47
http://www.biljarten-eemland.nl/
http://www.bvleusden.nl/


Tot slot wensen wij u en uw naasten prettige feestdagen en een heel goed 2018. 

 

Met groet, en graag tot 13 januari 2018, 

het bestuur van Biljartvereniging Leusden 

 


