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Nieuwsbrief 2014-01
Beste leden,
Als bestuur hebben wij besloten om van tijd tot tijd een nieuwsbrief uit te gaan brengen als wij daarvan
het nut zien. Dus hierbij de 1e nieuwsbrief van 2014.

BV Apeldoornse Boys 75 jaar
Op 1 april 2015 bestaat onze vereniging 75 jaar.
Het bestuur heeft Koos de Mutsert, Manuel Wuarbanaran en Eli Boas Berg bereid gevonden om als
Feestcommissie op te treden.
Ondertussen is afgesproken dat op woensdag 1 april een receptie wordt georganiseerd voor de leden
en genodigden (Bond , district, collega verenigingen). Op zaterdag 4 april wordt een feestdag en/of
feestavond georganiseerd voor de leden en partners.

Regels assistentie bij wedstrijden
Onze wedstrijdsecretaris Chiel Breuker is verantwoordelijk voor het leveren van arbiters en schrijvers
voor diverse wedstrijden die door onze club worden georganiseerd. Hiervoor wordt aan alle leden
gevraagd aan te geven wanneer hij/zij een verhindering heeft of wanneer hij/zij voorkeur heeft.
Chiel zorgt voor juiste registratie van de verhinderingen en voorkeuren van de leden. Daarna deelt hij
de leden in voor de rest van de speeldata. Hij stuurt de planning op aan alle leden zodat zij op de
hoogte zijn van hun eigen datum.
Als 1 van de leden dan toch nog een verhindering heeft dan zal hij/zij zelf een vervanger moeten
regelen en dit door moeten geven aan de wedstrijdsecretaris. Op deze manier weet hij wie er op een
bepaalde speeldag/avond zal assisteren.
Onlangs zijn er 3 voorvallen geweest waarbij het (op tijd) verschijnen voor assistentie mis is gegaan.
Dat maakt het voor Chiel niet echt leuk. Chiel wordt hier door de aanwezige biljarters wel op
aangekeken.
Wij, als bestuur, vragen aan alle leden zich te houden aan deze afspraken.
Maximaal 2 à 3 maal per jaar iets voor je eigen club doen is toch niet te veel gevraagd.

Zomerrooster 3-banden
Deze zomer wordt er een zomerrooster 3-banden gespeeld georganiseerd door Eddie Bomhof.
De opkomst is goed. 19 leden hebben zich aangemeld. Het rooster begint langzaam ten einde te
lopen. Aan de leden die nog maar weinig wedstrijden hebben gespeeld wordt wel verzocht de
achterstand in te halen.
Het Bestuur.

