Nieuwsbrief
De crisis door het Corona virus houdt onze samenleving in haar greep en ook de
biljartsport wordt hierbij niet gespaard. De consequenties hiervan zal in deze nieuwsbrief
uitvoerig worden besproken.
Competitie: Het is duidelijk, dat de competitie na 1 juni niet zal worden hervat. Ook al
heeft de overheid in deze zaak nog niet definitief hiertoe besloten, heeft de KNBB dit wel
gedaan. (zie site KNBB) Omdat wij geen promotie- degradatie regeling kennen zal dit
voor de teams voor het volgende seizoen geen gevolgen hebben. Voor de eventuele
kampioenskandidaten zijn er helaas geen vervolgwedstrijden (gewest en eventueel
nationaal).
Wij wachten het standpunt van de KNBB in deze zaak alsnog af en stemmen daarop onze
vervolgstappen af.
Wedstrijdkalender en PK bandstoten: Bij deze nieuwsbrief zal de wedstrijdkalender
voor het komende seizoen worden bijgevoegd. De voorwedstrijden PK bandstoten, welke
aanvankelijk in mei en juni stonden gepland zullen nu twee weken opschuiven; de 1 e
serie PK bandstoten zal 8 juni beginnen. Mocht de KNBB of de overheid besluiten, dat na
1 juni de huidige situatie zal worden verlengd, dan vervallen de voorwedstrijden PK
bandstoten voor het seizoen 2020-2021. Gezien de huidige kalender zal dan verplaatsing
naar een later tijdstip nagenoeg onmogelijk zijn.
Inschrijving teams voor de competitie 2020-2021: De sluitingsdatum voor het
inschrijven van teams zal gehandhaafd blijven op de vastgestelde datum van 15 juni a.s.
Bij de inschrijving dient duidelijk te worden aangegeven welke spelers vaste spelers zijn
en welke reserve spelers zijn. Een vaste speler kan maar in 1 team als vaste speler
worden opgegeven. Met ingang van het nieuwe seizoen mogen reserve spelers maar
maximaal 5 wedstrijden per discipline spelen, daarna niet meer.
De aanvangsmoyennes van de spelers voor de nieuwe competitie zijn de huidige
eindmoyennes zoals deze staan vermeld in BiljartPoint.
Wedstrijdleiders- en voorjaars vergadering 2020: Helaas kunnen deze
vergaderingen geen doorgang vinden op de vastgestelde data. Het aanvankelijke plan
om deze vergaderingen te combineren tot één vergadering kan ook geen doorgang
vinden. We zullen op korte termijn voorstellen doen over zaken zoals aanvullend
reglement competitie, aanvullend reglement PK, wedstrijdkalender en het wijzigen van
percentage caramboles in percentage moyenne bij de diverse voorwedstrijden PK.
Over het vaststellen van een nieuwe vergaderdatum voor de ledenvergadering moeten
wij ons alsnog beraden. Ook onze bestuursvergaderingen zijn tot nader order uitgesteld.
Mochten wij vanuit de KNBB nog informatie ontvangen, die voor ons alle van belang kan
zijn, dan zullen wij dit weer via een nieuwsbrief aan de leden kenbaar maken.
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