Beste leden,
We staan aan de vooravond van de start van de competitie 2020/2021. Normaliter zou ik bij
de opening van het nieuwe seizoen het woord tot u richten maar helaas is dit op dit moment
niet mogelijk i.v.m. het maximale aantal leden in de biljartzaal.
Dit jaar op deze wijze en ik hoop dat we het volgend seizoen weer “normaal” met elkaar
kunnen omgaan. Een van de opmerkingen die ik hoor is dat de gezelligheid ontbreekt, met
name bij het vrij biljarten, klopt. Toch moeten we blij zijn dat we ons spelletje onder de
afgesproken richtlijnen kunnen spelen. Ik wil via deze weg de bestuursleden bedanken voor
hun inzet wat betreft de organisatie rond het vrij spelen. Dit zal voorlopig ook nog wel even
zo blijven.
Hoe de ontwikkelingen tijdens de competitie zal verlopen, daar is geen voorspelling over te
doen, zoals u weet is Flevoland naast de grote steden ingedeeld bij de 8 regio’s waar extra
maatregelen zijn of worden ingevoerd. Nu zijn wij geen restaurant, kroeg of café maar de
verpleeg/verzorgingshuizen zijn niet vrij van Corona. Wat betekend dit voor ons als
biljartclub? Na overleg met het crisisteam van De Regenboog is ons meegedeeld dat wij
kunnen blijven biljarten onder de voorwaarden zoals afgesproken, we moeten ons houden
aan de afgesproken regels en indien nodig elkaar er op aanspreken. Roelof heeft in zijn mail
van de afgelopen dagen aangegeven dat onze ingang tot de biljartzaal is via Het Spectrum.
Neem hier goede nota van en kom alleen vanaf die zijde binnen.
Per competitiedag zullen er twee bestuursleden aanwezig zijn die alles regelen en in de
gaten houden, volg hun instructies op en ga zelf geen invulling geven aan bepaalde zaken,
hoe goed bedoeld ook.
Aangezien een aantal van onze leden geen gebruik maakt van de mogelijkheid om vrij te
biljarten spreken ook wij die leden niet. Mocht u iets vernemen wat vermeldingswaardig is
laat het ons dan weten zodat wij op gepaste wijze contact kunnen zoeken met het
betreffende lid.
Op dit moment zijn er voor zover wij weten geen zieken of zaken die gemeld moeten
worden.
Ik wens u allen een mooi competitie en als er iets te melden is zullen wij dit via de mail laten
weten.
Ton

