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Nagenoeg volledige opening accommodatie
Na maanden van sluiting gevolgd door beperkte
speelmogelijkheend mag onze accommodatie vanaf 5 juni 2021
weer verder van slot. De aangekondigde versoepelingen
hebben tot gevolg:
• Er mogen maximaal 50 personen worden toegelaten
• Op alle reguliere openingstijden kan er weer gebould
worden, dus maandag, woensdag en zaterdag.
• Er vinden weer husselpartijen plaats al gaat dat onder
noemer van trainingspartijen;
• Het terras mag weer gebruikt worden
• De kantine wordt weer geopend.
• De 1 ½ meter maatregel blijft nog wel van kracht.
De verwachting is dat bij de volgende stap van de
versoepelingen ook voor ons weer meer bewegingsvrijheid
komt.

Toernooikalender
aangepast
Nu de maatregelen worden
versoepeld is ook naar de
toernooien en evenementen
gekeken. Bijna alles kan
doorgaan. De voorbereidingen
heeft stil gelegen en het
bestuur gaat dit aanpakken.
Voor een aantal activiteiten is
de voorbereiding kort of tekort.
Daarom is besloten om de
kalender enigszins aan te
passen.
Noteer alvast in je agenda:
Open dag van 26 juni wordt
verplaatst naar 28 augustus
Het tete à tete toernooi met
BBQ wordt verplaatst van 3 juli
naar 7 augustus.
Alle overige toernooien zoals
o.a. in de vorige nieuwsbrieven
gepubliceerd blijven staan.
Binnenkort zal de aangepaste
toernooikalender gepubliceerd
worden. De wedstrijdleiding is
daar nog mee bezig.
De NJBB onderzoekt welke
competities opgestart kunnen
gaan worden. Voor toernooien

van andere verengingen wordt
geadviseerd hun website te
bezoeken of anders navraag te
doen. Iedere vereniging zal op
haar wijze uitvoering aan de
versoepeling geven.
Zijn er vragen of
onduidelijkheden vraag dan
even aan Jon Leij om uitleg.

Bestuursmededelingen
Horeca
In de kantine zijn looproutes
gemaakt. Deze keer niet met
lint maar met heuse
drangrekken. Middels deze
maatregel worden de
looproutes aangegeven. Ook
zijn er binnen en onder de
overkapping zitplaatsen
gemaakt. Aan iedere tafel
kunnen 4 mensen zitten. Houdt
je hieraan anders wordt niet
aan de coronamaatregel
voldaan, dus niet even snel één
of meer stoelen aanschuiven.
Ook buiten op het terras moet
aan de overheidsmaatregelen
worden voldaan.

Algemene
Ledenvergadering
De Algemene
Ledenvergadering die als
gevolg van de beperkende
maatregelen moest worden
uitgesteld is voorlopig gepland
op dinsdag 13 juli 2021. Noteer
deze data alvast in je agenda.
Eind juni worden de
agendastukken nogmaals
verstuurd, waardoor iedereen
zich kan voorbereiden op de
vergadering.

Aspirant bestuursleden
Zoals eerder gemeld hebben
zich 2 kandidaten voor de
vacatures binnen het bestuur
aangemeld. Het bestuur hoopt
op de komende Algemene
Ledenvergadering Carlo de
Groot en Piet van Veldhuizen
als bestuurslid te kunnen
voorstellen. Beiden hebben al
een bestuursvergadering
bijgewoond om zodoende sfeer
op te snuiven. De kandidaten
en de bestuursleden hebben
deze bijeenkomsten als positief
ervaren.
De aanmelding van deze
kandidaten houdt niet in dat
andere leden zich niet kunnen
aanmelden. Heb je
belangstelling of wil iets extra’s
doen voor de vereniging, neem
contact op met één van de
bestuursleden.

Agenda
Normale openingstijden
Maandag 19.00 uur
Woensdag 13.00 uur
Zaterdag 13.00 uur
Algemene jaarvergadering
gepland voor 13 juli 2021

