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17 maart 2021 hervatting doubletten op woens- en
zaterdag-middagen
Vanaf dinsdag 16 maart worden de coronaregels iets
versoepelt. Dat iets versoepelen is teleurstellend voor
velen, zoals Middenstanders, ondernemers en werknemers
in diverse sectoren. Voor onze sport valt deze kleine
versoepeling gunstig uit. De NJBB heeft gemeld dat er weer
in doubletten of tête à tête gespeeld kan worden. Het is
weer mogelijk om op onze accommodatie op woensdag- en
zaterdagmiddag met 4 personen samen te spelen wel met
in acht neming van bepaalde voorwaarden.
Nu wordt al tête à tête met vaste partner gespeeld en de
belangstelling onder de leden is groot. Vanaf 16 maart mag er
ook in doubletten in een vast team (viertal) gespeeld worden.
Op woensdag- en zaterdagmiddag kan er op deze wijze
gespeeld worden. Omdat de avondklok gehandhaafd blijft
vervalt de openstelling op maandagavond.
Deze voorwaarden zijn als
eerder gemeld:
• De bekende coronaregels:
thuis blijven bij verkoudheid of
andere symptomen, 1,5 m
afstand, handen wassen (gel
bij de vereniging)
• De kantine is gesloten. Maar
leden kunnen water, koffie,
thee of frisdrank bij het
uitgiftepunt bestellen. Het is
uitdrukkelijk verboden om
alcoholische dranken mee
te nemen naar de
vereniging.
• Er wordt alleen doublet of
tete-á-tete gespeeld. Als door
het totaal aantal aanwezige
leden een team van 3
personen ontstaat, wordt dit
een tete-á-tete waarbij de
spelers onderling kunnen
wisselen.
• Drie wedstrijden per middag.
Als je van te voren weet dat je

geen drie partijen kan spelen,
kom dan niet.
• De teams worden door het
bestuur elke spelmiddag
handmatig ingedeeld en er
wordt een baan toegewezen.
Bij een doublet-partij kunnen
de spelers binnen de
aangewezen groep bij de
tweede en derde partij
wisselen van medespeler en
tegenstander. Er worden geen
uitslagen genoteerd.
• Het is de bedoeling dat zoveel
mogelijk andere contacten,
buiten je eigen team (jouw
bubbel), wordt vermeden. Dus
niet even vragen of iemand uit
een andere bubbel bij jou kan
meten. Blijf zoveel mogelijk
binnen jouw baan.
• Spreek af wie binnen jouw
team de ringen plaatst en wie
de stand bijhoudt op het
telbord. Ieder team speelt met
een eigen but.

• Publiek is niet toegestaan.
• Het bestuur kan als het
noodzakelijk is te allen tijde
de maatregelen aanpassen.

Uitstel Algemene
Ledenvergadering t.g.v.
corona-maatregelen
De avondklok is op 25 maart
2021 nog steeds van kracht en
de samenkomst van grote
groepen is niet toegestaan. Dat
houdt dat het bestuur de ALV
tot een nader te bepalen datum
moet uitstellen. Het bestuur kan
zich de vraag voorstellen
waarom een vergadering
plannen waarvan je weet dat
die niet door kan gaan.
Op grond van de statuten en
huishoudelijk reglement moet
het bestuur in het eerste
kwartaal van het jaar een
Algemene Ledenvergadering
uitschrijven. 14 dagen voor de
vergadering moet je alle
stukken voor de vergadering in
je bezit hebben. Tot zover de
clubregels. Echter het bestuur
wordt door corona-maatregelen
overruled. Op grond van de
corona-noodwet moet het
bestuur de vergadering
verplaatsen naar een nader te
bepalen datum. De geplande
vergaderdatum is uitgangspunt
voor de periode waarbinnen
een nieuwe vergadering
uitgeschreven moet worden.
Die periode is door de overheid
voor uitstel vastgesteld heeft
zijn 4 maanden.
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