
BESTUURSNIEUWS 

 Nieuwsbrief biljartvereniging 
KASTEELZICHT 

ZIEKEN: 

In deze moeilijke tijd wensen wij alle 

zieken heel veel sterkte. En voor 

iedereen: Blijf gezond en zorg goed 

voor elkaar. 

 

.IS DIT ONZE ZOMER ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OF DIT? 
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GENIET ER VAN! 

VERRUIMING OPENINGSTIJDEN: 
De afgelopen 10 dagen hebben wij geconstateerd, dat de gedragsregels door onze 

leden goed worden nageleefd. Het enige aandachtspunt is het stofzuigen van het bil-

jart na het gespeelde spel. Daarom een vriendelijk doch dringend verzoek om na elk 

uur het biljart te zuigen. Dit advies hebben wij overgenomen van de Koninklijke Neder-

landse BiljartBond. En dan gaat het niet alleen om het krijt, maar bovenal om het feit 

dat wij met ons hoofd dicht boven het laken zijn. 

De bezettingsgraad over de dag genomen is niet te hoog. Om een nog betere spreiding 

te krijgen heeft het bestuur besloten om m.i.v. dinsdag 21 juli de openingstijden te 

verruimen. 

Het schema ziet er vanaf nu zo uit: 

Maandag 09:00 uur — 22:00 uur 

Dinsdag  09:00 uur — 18:00 uur 

Woensdag 09:00 uur — 22:00uur 

Donderdag 09:00 uur — 18:00uur 

Vrijdag  09:00 uur — 18:00 uur 

Zaterdag 09:00 uur — 18:00 uur 

Het verantwoordelijke lid voor openen en sluiten hoeft op maandag en woensdag NIET 

te sluiten. Dat doen de leden die op maandag– en woensdagavond een balletje stoten. 

Wij gaan er van uit dat zij hun taak serieus opvatten en er voor zorgen dat er te allen 

tijde gesloten wordt. 

 

AIRCO: 
In de zomer kan het klimaat in de biljartzaal erg onaangenaam zijn. Daarom hebben wij 

een paar jaar geleden airco laten installeren. Doordat de geleerden het er niet over 

eens waren of de airco een verspreider van corona was, hebben wij de airco uitgescha-

keld. De airco lijkt nauwelijks invloed te hebben. Daarom is de airco weer ingescha-

keld. Samen met een volop draaiend ventilatiesysteem hopen we dat het klimaat veilig 

en aangenaam is. 

Als u het echter niet vertrouwt, blijf dan thuis. 

Als u naar de biljartzaal gaat DOET U DAT OP GEHEEL EIGEN VERANTWOORDING. 

 

NIEUWE SEIZOEN: 
Momenteel hebben 42 leden aangegeven, dat zij aan de nieuwe competitie willen 

deelnemen. Half augustus krijgen de leden, die zich (nog) niet hebben opgegeven van 

Joop Kuijer een mail om zich alsnog op te geven.  Als het bij de 42 blijft, dan gaan we 

een competitie draaien van 4 poules van 10/11 leden. U heeft nog even tijd om een 

serieuze afweging te maken. 

 

21 juli 2020 


