Nieuwsbrief
In deze voor velen lastige tijden willen wij de leden op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen op biljartgebied door middel van deze nieuwsbrief.
Voorjaarsvergadering:
Deze op 27 mei geplande vergadering gaat niet door, De eerstvolgende ledenvergadering
zal de najaarsvergadering zijn, welke gehouden zal worden in de maand oktober, dit
uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.
Voorwedstrijden bandstoten:
Het bestuur heeft besloten deze wedstrijden, welke begin juni staan gepland geen
doorgang te laten vinden. Vanuit diverse verenigingen komen berichten, dat zij deze
wedstrijden liever niet willen organiseren en naast de eigen verantwoordelijkheid van de
deelnemers heeft in deze zaak ook de verenigingsbesturen en het districtsbestuur een
eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar leden.
Ondanks het protocol opgesteld door de KNBB en te lezen op hun site is het vanuit
overheidswege tot nu toe nog steeds verboden te biljarten in groepsverband o.d.
Of deze voorwedstrijden nog later in het seizoen kunnen worden gespeeld zal afhangen
van de ruimte in de wedstrijdkalender, maar zoals het er nu naar uitziet zal dit zeer
problematisch worden.
Aanpassing aanvullend reglement competitie:
Via de mailing en nieuwsbrief van enige tijd geleden is bekend gemaakt, dat het
aanvullend reglement op het item van het maximaal aantal te spelen wedstrijden door
een reservespeler zou worden aangepast. Hierop zijn uit diverse geledingen bezwaren
tegen gemaakt.
Omdat zowel de wedstrijdleidersvergadering als de voorjaarsvergadering geen doorgang
vonden (vinden) is deze wijziging niet door de ledenvergadering bekrachtigd.
Het bestuur heeft daarom besloten deze regeling voor het komende seizoen niet van
toepassing te laten zijn.
Inschrijving voor komende competitie en voorwedstrijden:
De oorspronkelijk vastgestelde data hiervoor blijven onverminderd van kracht, ook al is
het dubieus of het biljartseizoen in september wel zal beginnen. Voor de planning van
zowel de wedstrijdleider PK als wedstrijdleider competitie verandert er op dit punt nog
niets.
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