Nieuwsbrief mei 2020
Huidige stand van zaken:
Volgens de richtlijnen van de overheid blijven de sportkantines tot 1 september gesloten,
ook al hebben zij een horecavergunning.
Alleen in horecabedrijven, waarbij het biljart een onderdeel van de inventaris uitmaakt
mag worden gebiljart. Omdat hierover nogal misverstanden zijn raden wij een ieder aan
om in geval van twijfel contact op te nemen met zijn/ haar gemeente, omdat in de
praktijk is gebleken, dat het beleid t.a.v. sportkantines nog wel eens kan verschillen.
De KNBB en de NDB (Ned. Dart Bond) zijn een lobby gestart om voor deze sporten een
uitzonderingspositie te laten gelden, waardoor deze sporten eerder dan nu gepland weer
kunnen worden beoefend, maar of deze lobby heeft geleid tot succes zal eind van deze
maand moeten blijken.
De KNBB plaatst regelmatig mededelingen betreffende de gang van zaken rond het
biljarten op de site. Het regelmatig bezoeken van die site is daarom aan te bevelen.

https://www.knbb.nl/nieuws/stand-van-zaken-biljarten-corona-wetgeving
Omdat de inkomsten bij nagenoeg alle verenigingen wegvallen kan het gebeuren, dat
sommige verenigingen in financiële problemen komen door b.v. huurkosten, rekeningen
van gas en water en andere heffingen. De KNBB is bezig om vanuit de overheid steun te
krijgen om deze verenigingen financieel te ondersteunen. Tot heden is hierover nog
weinig concreets te melden. Wel heeft de KNBB besloten, dat indien verenigingen in
financiële nood komen te verkeren zij contact kunnen opnemen met het Bondsbureau om
een betalingsregeling te treffen over de bondscontributie rekening, welke rond augustus
aan de verenigingen worden toegezonden.
Competitie:
Zoals het er nu naar uitziet mag er na 1 september weer worden gebiljart in
competitieverband. Omdat deze dag op een maandag valt heeft het bestuur besloten de
reguliere competitie te laten starten op maandag 8 september.
Voorwedstrijden PK:
De geplande voorwedstrijden PK driebanden klein en bandstoten kunnen door de corona
perikelen niet doorgaan. Omdat blijkt, dat veel leden graag aan deze voorwedstrijden
deelnemen heeft de wedstrijdcommissie besloten toch deze wedstrijden voor het
komende seizoen in te plannen. Omdat de wedstrijdkalender weinig ruimte biedt is
besloten om de voorwedstrijden PK driebanden klein bij wijze van uitzondering te laten
verspelen in de weekenden en wel op de zaterdag en zondag. (zie hiervoor de
wedstrijdkalender). PK bandstoten is verschoven naar eind 2020 en begin 2021. De data
voor libre voorwedstrijden en district finales zijn gewijzigd. Dit geldt tevens voor de data
van de voorwedstrijden driebanden dag competitie.
Wedstrijdkalender:
Gelijktijdig met deze nieuwsbrief zal de wedstrijdkalender (laatste versie) worden
gepubliceerd. Omdat deze kalender niet door de voorjaarsvergadering is vastgesteld
heeft het bestuur besloten de huidige wedstrijdkalender als leidraad te laten dienen. In
deze kalender staan naast de speeldata van de competitie en de gegevens over de
diverse voorwedstrijden PK in het geel aangegeven de locaties waar de geplande
districtsfinales zouden plaatsvinden, maar doordat deze locaties niet kunnen voldoen aan
de zgn. 1½mtr. regel dienen hiervoor andere ruimere locaties gevonden te worden.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de WL PK.
Wijzigingen en aanvullingen in de wedstrijdkalender zullen regelmatig via onze site
worden gepubliceerd.
Werkgroep Biljart ontwikkeling (WBO)
In februari deed Geert Hoogerduijn namens het bestuur van Eem- en Flevoland een
oproep aan alle verenigingen om iemand van uw club af te vaardigen als
vertegenwoordiger van de op te richten WBO. Een aantal verenigingen heeft daarop
gereageerd. Daarvan waren er een paar positief in de zin dat men het een positief idee
vond maar er volgde geen afvaardiging. Van een paar kreeg hij ook een afwijzing zonder
verder waardeoordeel over het initiatief. Van één vereniging kreeg Geert een positieve
reactie in de vorm van een naam van een afgevaardigde. Dat was hoopvol.
Daarna werd het stil. Geen idee of dat is veroorzaakt door de corona-crisis maar, hoe
dan ook, er kwam verder geen reacties meer binnen. Omdat het bestuur daarna ook niet
meer vergaderde viel de aandacht voor dit onderwerp stil. Inmiddels heeft het bestuur
weer een 1e keer vergaderd. We bespraken de voortgang en spraken af dat we de
verenigingen nogmaals attenderen op de werkgroep. Dus bij deze nogmaals het verzoek
aan alle verenigingen die nog niet hebben gereageerd op de oproep om iemand van de
club af te vaardigen voor deze belangrijke werkgroep. Laat in ieder geval weten hoe je er
tegenover staat en of je iemand beschikbaar hebt.
Op de ALV aan het eind van het jaar zal het bestuur vervolgens melden wat dan de stand
van zaken is en kan er worden besloten over de voortgang van de WBO.
Ledenvergadering:
Door het wegvallen van de wedstrijdleidersvergadering en de voorjaarsvergadering dient
het bestuur statutair toch een algemene ledenvergadering uit te schrijven.
Besloten is dat deze vergadering zal worden gehouden begin november. Het is dan weer
toegestaan om met grotere groepen mensen samen te komen. Om alles in goede banen
te kunnen leiden heeft het bestuur besloten, dat van iedere vereniging slechts één
afgevaardigde de vergadering mag bijwonen en dat iedere vereniging dient aan te geven
of ze al of niet deze vergadering wenst bij te wonen. De vergaderstukken zullen t.z.t.
worden gepubliceerd.
We komen hierop in onze volgende nieuwsbrief zeker op terug.
Heeft u nog vragen en/of suggesties neem dan contact op met de secretaris.

R. J. Slim, secretaris.

