Nieuwsbrief Biljartvereniging Leusden, Maart 2018
Bestuurssamenstelling.
Op de ledenvergadering van 15 maart jongstleden is Wim Veen na 23 jaar bestuurstaken te
hebben vervuld afgetreden als voorzitter. Met warme woorden en een overweldigend
applaus werd hij bedankt voor zijn grote inzet. Op een later moment dit jaar komen we hier
nog op terug. Jaap de Winter wil nog aanblijven als voorzitter dankzij het feit dat Jos Haazen
als vicevoorzitter het bestuur zal versterken. Jaap heeft aangegeven de termijn van drie jaar
niet te willen volmaken en voorlopig voor 1 jaar voorzitter blijft. Het dagelijks bestuur
bestaat verder uit Maarten van Wandelen, secretaris en aftredend in 2019, Frits
Meulensteen, penningmeester en aftredend in 2020. Het algemene bestuur wordt gevormd
door het dagelijks bestuur aangevuld met de voorzitter van de wedstrijdcommissie, Jan van
Tetering, en de voorzitter van de zaalbeheercommisie, Jos Herder. Deze laatste twee
functies kennen geen vast aftreedschema, zij kunnen ieder jaar kiezen om de functie nog te
willen bekleden.
Website.
De ergste problemen met de website zijn voorbij. U kunt de website vinden met de
adressen www.biljartverenigingleusden.nl en www.bvleusden.nl. Ook als u met Google zoekt
op ‘biljarten in Leusden’ kunt u onze website vinden. De inhoud van de website wordt
bijgehouden door Bert Eggenkamp. Indien u iets gepubliceerd wilt hebben kunt u met hem
contact opnemen (bert.eggenkamp@outlook.com). Dat geldt ook voor de
commissies, bijvoorbeeld om te melden welke leden in welke finales spelen.
Nieuwe leden.
Op 1 maart 2018 hebben we Wido van Beek en Henk Vink als nieuwe leden van onze club
verwelkomd. Wido en Henk hebben op dit moment nog niet voor een dagdeel gekozen. We
hopen dat ze zich snel thuis voelen in onze vereniging.
Werving nieuwe leden.
Op Koningsdag (vrijdag 27 april 2018) zullen we van 10.00 uur tot 16.00 uur een stand
bemannen op de hoek van de Hamersveldseweg en de Rozengaarde met als doel nieuwe
leden te werven. Het idee is om aan de weg mensen te interesseren voor onze vereniging en
bij voldoende belangstelling ook ons clubgebouw te laten zien. Er komt een advertentie van
een halve pagina in het blad van de Oranjevereniging (aan het einde van deze nieuwsbrief
staat het ontwerp) en er worden ook folders uitgedeeld, zowel aan deze stand als in de
buurt. De coördinatie van deze activiteiten ligt bij Pieter Bredemeijer, Jan de Bruijn en Mark
Geboers. We zoeken nog enthousiaste vrijwilligers om gedurende enkele uren de stand te
bemannen en/of gasten in de zaal te ontvangen. U kunt u aanmelden bij Pieter
(pieterbredemeijer@kpnplanet.nl), Jan (jajodebruijn@live.nl) of Mark (markgeboers@gmail.com).
AVG.
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Dit heeft ook gevolgen voor de ledenadministratie van onze vereniging. Zo mogen we niet
zonder uw toestemming gegevens vastleggen die niet noodzakelijk zijn voor lidmaatschap
van onze vereniging. Ook voor het publiceren van foto’s aan de muur of op de website is uw

toestemming noodzakelijk. We beraden ons nog op de wijze waarop we u deze toestemming
gaan vragen.
Bij nood waarschuwen.
Achter de bar ligt een ledenlijst met daarop ook vermeld wie in geval van. Ook 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@meseta.nl).
Schoonmaak.
Ondanks dat we zeer tevreden zijn over de inzet van allen die het afgelopen jaar hebben
bijgedragen aan de schoonmaak van de zaal zag het bestuur problemen in de kwaliteit en
continuïteit ontstaan omdat de groep vrijwilligers te klein is, vooral bestaat uit leden die al
een andere functie in de vereniging vervullen en er geen zicht is op meer of andere
vrijwilligers. We hebben gekozen om de schoonmaak over te laten aan 1 persoon die
wekelijks de schoonmaakactiviteiten uitvoert en ook verantwoordelijk is voor de aanschaf
van de schoonmaakspullen en die daarover verantwoording aflegt aan het bestuur. Celina
Wolfs is met ingang van 1 maart begonnen met de wekelijkse schoonmaak. Ze doet dit op
de maandagmorgen en dat betekent dat de zaal op maandag vanaf 12.30 uur beschikbaar is
voor biljarten. We zoeken enkele vrijwilligers die op momenten dat Celina verhinderd is de
schoonmaaktaken willen overnemen. Dat mag dan ook op maandagochtend, maar ook op
zondag. U kunt u aanmelden bij een van de bestuursleden. Het bestuur is overtuigd dat dit
voor de lange termijn de beste oplossing is, de vrijgekomen leden van de schoonmaakploeg
kunnen zich zo ook inzetten voor andere taken binnen de vereniging.
Onderhoud biljarts.
Op vrijdag 16 maart 2018 is iemand van Biljartfabriek Wilhelmina geweest om de tafels na
te kijken. Tafel 2 bleek iets af te lopen en dat is nu verholpen. Op donderdag 9 augustus
2018 worden de lakens van alle biljarts vervangen, waarbij we opnieuw kiezen voor Simonis
Rapide 300 voor de tafels en Simonis Precishot voor de banden. Nog even een herinnering
hoe zelf de biljarts te onderhouden: aan het begin van een dagdeel, ochtend, middag of
avond wordt bij het eerste gebruik het biljart gezogen en de ballen schoongemaakt. Na
afloop van een dagdeel worden de ballen opnieuw schoongemaakt alvorens ze in de doos
gaan. De banden mogen met een doek afgedaan worden, maar wel voorzichtig, dus losjes er
met een doek overheen om het ergste vuil eraf te halen. Het bandlaken is veel dunner dan
het biljartlaken en kan snel schade oplopen als dit te ruw behandeld wordt.
Stoelen.
Dit jaar gaan we alle stoelen in de zaal vervangen door nieuwe stoelen van het type
theaterstoel of ook wel stack-chair genoemd. Er komen stoelen met en zonder leuning en
voldoende voor normaal gebruik tijdens biljartwedstrijden maar ook voor extra activiteiten
zoals vergaderingen. De oude stoelen gaan we te koop aanbieden. Indien u geïnteresseerd
bent neem dan contact op met Jos Herder (jljherder@hotmail.com). Zodra de nieuwe stoelen
aangeschaft zijn worden de oude stoelen op Marktplaats aangeboden.
Contributie-inning.

De hoogte van de contributie (€ 12,00 per maand) blijft dit jaar ongewijzigd. Wel zal de
incasso in het vervolg alleen nog per kwartaal plaatsvinden. In de loop van het jaar worden
de halfjaarlijkse en jaarlijkse incasso’s automatisch omgezet naar eens per kwartaal.
Opzeggingen kunnen altijd per maand, het eventueel teveel betaalde bedrag wordt
teruggestort.
Consumptieprijzen.
Ook de consumptieprijzen blijven in 2018 ongewijzigd, met uitzondering van de wijnen. We
zijn overgestapt op een kwalitatief beter en iets duurder wijntje. De marge op de wijn was al
aan de lage kant en dit is het moment om dat te corrigeren. Met ingang van 15 april 2018
wordt de prijs voor een flesje wijn € 3,20. Uit zo’n flesje kunnen 2 glazen geschonken
worden.
Afval.
Er zijn 4 plekken waar we afval verzamelen: in het kantoortje staan onder het bureau aan
de linkerzijde 2 bakken: een voor papier en een voor plastic zoals lege pakken frisdrank en
kunststof wijnflesjes. Onder de bar bij de ingang worden lege flessen verzameld en het
restafval gaat in de prullenbak onder de bar aan de linkerkant. Wilt u zoveel mogelijk
meewerken om het afval zo te scheiden?
Lampen.
Ongeveer een maand geleden zijn de tl-lampen boven het biljart vervangen door ledlampen
die veel meer licht geven. Uit de reacties van de leden blijkt dat dit een goede verbetering
is.
Toegangspasjes.
Het bestuur roept iedereen op die nog geen toegangspasje heeft er een aan te vragen bij
de ledenadministratie (fmeulensteen@meseta.nl). U hoeft dan de aanwezige leden niet lastig
te vallen als u toegang wilt tot het clubgebouw. Het gebruik van een toegangspasje is gratis,
er wordt wel een borg van € 20,00 gevraagd die u terugkrijgt als u het pasje weer inlevert.
BBQ en opening nieuwe seizoen.
Het 45-jarig feest dat wij met een BBQ vorig jaar hebben georganiseerd was zo goed
bevallen dat we hebben besloten er een traditie van te maken en het iedere jaar te
combineren met de nieuweseizoensreceptie. U kunt vast in uw agenda noteren dat dit jaar
de BBQ georganiseerd wordt op zaterdag 1 september 2018. We denken er nog over om
voorafgaand aan de BBQ een biljarttoernooi te organiseren.
Koppeltoernooi.
Er blijkt behoefte te bestaan aan het ooit traditionele koppeltoernooi dat vele jaren onder
leiding van Hans Rijkers tussen Kerst en Oud- en Nieuwjaar gespeeld is. Welnu, het bestuur
zal samen met de feestcommissie dit jaar het toernooi opnieuw gaan organiseren en wel op
donderdag 27 december 2018. Iedereen kan zich ruim tevoren inschrijven voor dit toernooi,
waaraan maximaal 16 koppels kunnen meedoen en gestreden wordt in de spelsoort
driebanden. In november komt er een inschrijfformulier op het publicatiebord te hangen.

Gewestelijke Finale Libre Dagcompetitie.
Op donderdag 26 april 2018 wordt in onze vereniging de gewestelijke finale libre
dagcompetitie voor de 5e, 4e en 3e klas gespeeld. De wedstrijdcommissie zoekt vrijwilligers
voor de bardienst en voor tellen en schrijven. U kunt u aanmelden bij Jan van Tetering
(j.v.tetering@online.nl).
Uitwisseling Leeuwarden.
In het weekend van 24-26 mei 2018 zal er een uitwisselingstoernooi in ons clubgebouw
georganiseerd worden met leden van Buurthuis Rengerspark uit Leeuwarden. Op dit moment
is nog niet bekend wanneer exact gespeeld wordt en of het op 1 of 2 dagen zal plaatsvinden
(vrijdagavond en zaterdag of alleen zaterdag). Er zal gespeeld worden in de spelsoort
driebanden en het niveau van beide clubs is nagenoeg gelijk, ik denk dat wij op papier iets
sterker zijn. Leeuwarden komt met 10-15 personen naar Leusden. Ook van onze kant
kunnen 10-15 deelnemers meedoen. Op dit moment hebben 10 personen aangegeven
interesse te hebben. U kunt u nog aanmelden bij Frits Meulensteen
(fmeulensteen@meseta.nl) die de organisatie en coördinatie voor zijn rekening neemt.
Eventueel wordt een reservelijst gemaakt en hoort u tijdig of u mee kan doen aan dit
evenement. Als het een succes wordt gaan wij in 2019 met een afvaardiging naar
Leeuwarden.
Vrijwilligers.
Ook dit jaar willen we alle vrijwilligers weer danken door ze uit te nodigen voor een
onderling biljarttoernooi en aansluitend een etentje. Dat zal waarschijnlijk plaatsvinden op
zaterdag 13 oktober 2018. Zoals u weet gaat de ontvangen fooi van de baromzet naar de
vereniging, het is de bedoeling om met de ontvangen fooi dit soort activiteiten voor de
vrijwilligers te bekostigen. Daarmee weet u dat de fooi goed besteed wordt!
Met groet,
Het bestuur van Biljartverenging Leusden
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