Nieuwjaars brief van de voorzitter:
Beste leden,
Als ik terug denk aan 2020, denk ik aan corona, en nu in de laatste dagen van 2020 en
begin 2021 aan de overvolle ziekenhuizen. Het is een zorgelijke tijd. We kunnen niet
voorzichtig genoeg zijn. De eerste kerstbomen zijn al afgetuigd en uit huis verwijderd.
De laatste oliebollen worden opgepeuzeld. De feestdagen zijn voorbij en we pakken
voor zover mogelijk de draad weer op. We gaan ons richten op 2021 maar kijken nog
even terug, het was immers niet alleen corona.
Natuurlijk is er in 2020 veel gebeurt. Voor een ieder van ons is dit verschillend. Bij de
een was het verdriet om het verlies van een kind en bij een ander het verlies van een
partner. Met het overlijden van Huig Barendregt op 16 december jl. , zo vlak voor de
feestdagen , eindigde 2020 voor onze club in een verdrietige sfeer. Ingrijpende
gebeurtenissen.
Ook was er het afgelopen jaar hier en daar wat ziekte en/of medische ingrepen. De
meesten zijn gelukkig weer hersteld, bij de een gaat het herstel sneller dan bij de ander.
Beste leden,
Zoals reeds aangekondigd gooit corona behoorlijk wat roet in het eten, lees dagelijkse
bezigheden. Even snel naar de winkel werd afgeraden . Bezoekjes afleggen werd tot een
minimum beperkt. Verjaardagen niet meer gevierd en kleinkinderen konden niet meer
op bezoek komen. Ingrijpende sociale gebeurtenissen. Biljarten kon met twee
tussenliggende periodes worden ingevuld. Tot de grote lockdown maandag 14
december aangekondigd werd. Alles werd platgelegd om het virus te bedwingen. Ook
wij hadden geen andere keus dan de biljartzaal te sluiten. En u kunt voor uzelf ook het
nodige bedenken wat anders is dan normaal.
Zoals reeds aangekondigd is er dit jaar geen Nieuwjaarsbijeenkomst. Wij als bestuur
hebben de diverse mogelijkheden onderzocht en besproken en hebben niet anders
kunnen besluiten.
Toch willen we dit moment van het nieuwe jaar niet ongemerkt voorbij laten gaan,
vandaar dit schrijven.
Terug kijkend op 2020 zijn er een aantal zaken, aangaande de biljartclub, die ik niet
onbenoemd wil laten.
We startten 2020 met een goed bezochte en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst bij
Leisure World.

Onze jaarvergadering konden we in het Denksportcentrum gelukkig afwerken.
De competitie konden we niet afmaken i.v.m. corona. 12 Maart ging de zaal op slot, het
biljarten was voor onbepaalde tijd voorbij. Geen clubkampioen over het seizoen 20192020. Jammer, maar het is niet anders. Ook de geplande uitwisselingen gingen niet
door, met uitzondering van de uitwisseling met OBL Lelystad op 21 januari jl. , en de
uitwedstrijd tegen BCD. We moesten onze tijd anders invullen. Een ieder heeft dat op
zijn eigen manier gedaan. Wandelend, fietsend of lezend. In de gesprekken die wij als
bestuursleden met onze leden voerden, tijdens een toevallige ontmoeting, ging toch
vaak even over het niet kunnen biljarten. Het spelletje werd node gemist.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar niet stil gezeten. De vergaderingen zijn steeds
doorgegaan, alles op gepaste afstand, en de nog lopende zaken zijn afgewerkt.
De nieuwe biljarts:
Mede dank zij uw bereidwillige medewerking hebben we in record tijd beslist over de
aanschaf van een 3 tal nieuwe biljarts, geweldig. Maandag 29 juni jl. heeft de vervanging
plaats gevonden. Een aardige klus. Een verstandig en weloverwogen besluit waar we
nog vele jaren plezier van kunnen hebben. Helaas hebben we tafel 2 nog niet kunnen
gebruiken.
De renovatie:
De renovatie van de biljartzaal is in deze zeer rustige periode afgewerkt, in een paar
dagen werd de biljartzaal gesaust, geschilderd en opnieuw aangekleed. Het resultaat
mag er zijn.
Ons belrondje:
Aangezien we niet alle leden op gezette tijden spraken heeft het bestuur één keer een
belrondje gedaan bij alle leden en nog één keer extra bij de leden die niet in de
biljartzaal komen. Deze telefoontjes zijn door u goed ontvangen en op prijs gesteld. U
sprak uw waardering daarover uit richting ons, dank daarvoor.
Lockdown:
De eerste lockdown was van 12 maart tot 15 juni. De competitie is daarna weer
opgepakt. Het liep allemaal lekker, we moesten nog één wedstrijddag afwerken om de
periode af te sluiten, helaas. Corona weerhield ons hiervan. 4 November jl. was er
wederom een lockdown. Deze duurde tot 23 november.

Hierna is besloten om eerst het Kersttoernooi te spelen . Het Kersttoernooi moesten we
ook afbreken. Ook hier geen winnaars. Wat betreft het afwerken van de eerste periode
is het afwachten wanneer dit gespeeld kan worden.
Vrij spelen:
Zoals jullie allemaal gemerkt hebben is het vrij spelen gebonden aan regels, deze zijn
ruimschoots gecommuniceerd en bekend bij een ieder. Het spelen, volgens het van te
voren vastleggen van de voorkeur van de diverse spelers, loopt naar de mening van het
bestuur prima. Er wordt volop gebruik van gemaakt. Zo kunnen we toch op vastgelegde
tijden ons spelletje spelen. Voorlopig zal het nog wel even zo blijven.
Triatlon en Driebanden:
Door de lockdown moesten wij improviseren met de beschikbare tijd en ruimte in het
speelprogramma. Dit heeft het bestuur doen besluiten om zowel de triatlon als het
driebandentoernooi in 2020 niet te spelen.
Sponsoren.
In het derde kwartaal van 2020 hebben wij al onze sponsoren een brief gestuurd en
bedankt voor hun financiële bijdrage van de afgelopen jaren. Ook is meegedeeld dat we
met het sponsorgeld 3 nieuwe biljarts hebben aangeschaft en de zaal hebben
opgeknapt. Verder hebben we aangegeven dat wij de sponsoren niet zullen benaderen
voor sponsoring voor 2021 in verband met, voor sommige ondernemers, zware tijden.
Hierop zijn een aantal positieve reacties gekomen. In het 3e kwartaal van 2021 gaan we
de bedrijven weer benaderen voor een nieuwe sponsorperiode.
Samenwerking zorgcentrum “De Regenboog”
In verband met de corona uitbraken in het afgelopen jaar heeft het bestuur veelvuldig
overleg gehad met de verantwoordelijken binnen “De Regenboog”. Deze contacten zijn
altijd in goede harmonie verlopen en er was begrip voor elkaar. Hiervoor onze hartelijke
dank richting “De Regenboog”, die we middels een kerstkaart hebben doen toekomen.
ok de bereidwillige medewerking van de technische dienst in het afgelopen jaar is
probleemloos verlopen. Het komt regelmatig voor dat we gereedschap nodig zijn en
dan kunnen we probleemloos een beroep op hen doen. Ook de verzorging van een
extra slot op de vouwdeur en het plaatsen van ontsmettingsautomaten werd snel
opgevolgd, als ook het beschikbaar stellen van de mondmaskers bij de ingang van de
biljartzaal.

Kerstpakket:
Het bestuur heeft u eind december een kerstpakket aangeboden. Wij hebben gemeend
dit te moeten doen als compensatie voor het niet kunnen spelen. De financiering komt
uit de volgende middelen: Vergoeding huur en schoonmaak € 1.320.--, Jaarlijkse
bestuurskosten, € 300,-- In onze begeleidende brief hebben we aangegeven dat de
inhoud van de pakketten zijn geleverd door een aantal van onze sponsoren. Voor de
volledigheid geef ik hierbij de namen van de leveranciers. Wijn, Gavi en Mitra,
banketstaaf, bakker Tietema, rollade, Keurslager Klaver en tot slot de kaas van
kaasboerderij de Polderzoom. Wij mochten diverse positieve reacties, zowel schriftelijk
als mondeling, van diverse leden ontvangen, onderstaand een aantal uitspraken: Grote
waardering voor de inzet, dankbaarheid, leuk idee, een kerstpakket voor pensionado’s,
leuke verrassing, bevestiging van de positieve wijze waarop het bestuur haar taak
uitstraalt, prachtig kerstpakket, zeer veel waardering, geweldig, prettige verrassing en
attent, enz.
De Jaarvergadering:
Hierover heeft het bestuur besloten om deze in 2021 anders dan gebruikelijk te
organiseren. Geen fysieke bijeenkomst, maar alles via de mail en zij die geen mail
hebben krijgen de informatie op papier.
In week 4 worden de cijfers definitief vastgesteld door het bestuur.
In week 5 is er de controle door de financiële controlecommissie.
In week 6 worden de stukken voor de jaarvergadering naar de leden verzonden, via de
mail en op papier voor hen die geen mail hebben.
In week 8 kunnen de leden telefonisch of via de mail reageren. U mag hiervoor bellen
met:

Vragen aan de voorzitter

06-44204572

Vragen aan de secretaris

0321-314937

Vragen aan de penningmeester

06-46444404

In week 9 krijgt u een terugkoppeling van de reacties, via de mail of op papier.

Ledenverloop:
2019 eindigden wij met 70 leden. Begin 2020 hebben zich twee nieuwe leden gemeld
zodat we weer op 72 leden staan. In de loop van 2020 melde zich een nieuw lid.
2 leden hebben om persoonlijke redenen in de loop van 2020 afscheid van de club
genomen en ons lid Huig Barendregt is helaas overleden. Per 31 december 2020
hebben 5 leden afscheid genomen van de club, zodat we 2020 afsluiten met 65 leden.
Jammer, maar het is niet anders.
Het bestuur hoopt dat 2021, na een rustige start toch weer ruimte geeft voor het vrij
spelen, en de uitwisselingen. Ook rekenen we weer op een paar nieuwe leden.
Kortom, uw bestuur zal er alles aan doen om de vereniging weer op gang te krijgen en
te houden. We blijven ons inzetten zodat u uw spelletje kunt blijven spelen. Hiermee
hebben we een eind gebreid aan 2020 en pakken de draad in 2021 weer op.
Namens Roelof, Dirk, Hans en Hans de beste wensen, gezondheid, en indien mogelijk
een “normaal” jaar. Een jaar waarin we weer gezellig kunnen vrijspelen in onze mooi
biljartzaal.

Ton Dillerop

