Beste leden,
De vakanties, voor zover wij die nog hebben zijn nagenoeg voorbij. Het vrij biljarten in de afgelopen
periode is weer royaal door velen van u opgepakt.
Respect van uit het bestuur zoals u onze werkwijze en regels werkwijze heeft opgepakt.
Afgelopen zaterdag was er in de gemeente Dronten een open dag georganiseerd door de Meerpaal.
Ook wij hadden ons hiervoor opgeven. Zaterdagmorgen om 10.00 uur waren 4 bestuursleden
aanwezig om de aspirant leden/biljarters te ontvangen. De open dag duurde tot 15.00 uur. Helaas
moet ik u meedelen dat er niet één geïnteresseerde liefhebber is geweest. Jammer, maar ook
begrijpelijk omdat niet een van de bestuursleden ook maar enige publiciteit heeft gelezen.
Terug naar de huidige situatie:
Dagelijks wordt er weer volop gebiljart, hier en daar nog wel een leeg uurtje maar over het algemeen
zijn wij als bestuur niet ontevreden met de wijze waarop wij het hebben aangepakt. Het blijft zaak
dat we alert blijven op de gemaakte afspraken en dat we ons hier aan houden, alleen dan kunnen we
door biljarten op de deze wijze.
Het is niet altijd gemakkelijk en de gezelligheid is navenant, maar het is niet anders.
Corona is nog niet klaar met ons!!
Voor de komende periode zullen de gemaakte afspraken blijven zoals ze zijn.
Dan de competitie. We gaan weer van start. Woensdag 30 september start de woensdag groep en
donderdag 1 oktober volgt de donderdag groep. Dit geeft een extra druk op het vrijspelen.
Ook de start van de competitie zal anders zijn dan normaal. Zowel de woensdag als de donderdag
worden de gehele dag gereserveerd voor de competitie. Van het bestuur zullen er altijd 2
bestuursleden aanwezig zijn die de zaken regelen en in de gaten houden of alles volgens afspraken
en planning verloopt.
Beste leden u moet rekening houden dat u via een van tevoren opgesteld schema speelt en aanwezig
dient te zijn, uw aanwezigheid is maximaal 2 uur. U speelt één partij en u dient één partij te schrijven
of te tellen. In het schema wat Roelof heeft gemaakt leest u daar meer over. Ook hier is het weer
belangrijk dat u zich aan het gemaakte schema indeling houdt. Bij alle organisatie kunnen we ook nog
eens niet wijzigingen op korte termijn invullen. Uitzonderingen daargelaten.
Zoals ik al aangaf is corona nog niet klaar met ons, gelukkig blijven wij tot nu toe gespaart van
ziektegevallen. Dit is voor een gedeelte ook aan onze eigen manier van doen en laten te danken. Ook
in Dronten blijven de besmettingen achter bij het landelijk gemiddelde, dit moeten we zo houden.
Ook moeten we blij zijn dat we onze hobby op deze wijze kunnen uitvoeren.
Tot slot wens ik u allen veel plezier en hoop u binnenkort weer eens te ontmoeten in de biljartzaal of
ergens anders.
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