AAN:
Alle verenigingen aangesloten
bij de Venlose Biljart Bond
en omgeving

augustus 2020
L.S.
Geacht bestuur, dames en heren biljarters,
Een nieuwe competitie, toch weer gelukt, ondanks dat we reeds een half jaar worden “gehinderd”
door een virus, maar met medewerking en begrip van ALLEN zou het toch moeten lukken.
Wij vragen jullie dan ook om alle beslissingen die het bestuur nodig acht te moeten nemen te
accepteren, we staan open voor suggesties, tips en houden ons aan het protocol van de regering en
andere instanties, we doen ons best. Tevens is belangrijk dat jullie je houden aan de aanwijzigingen
van de LOKAALHOUDER, hij/zij is de baas in de lokaliteit waar we biljarten en gaan biljarten als gast.
Zie ook "mededelingen" op de website.
Er is dit jaar besloten om niets bij te sluiten, jullie kunnen ALLES van de site afhalen/afdrukken.
Op de site onder Mededelingen heeft Albert Paulus reeds het aantal teams per afdeling vermeld en
de aanvangsdata. Tevens een verwijzing hoe je een en ander kunt afdrukken.
Enkele weetjes: biljartvereniging B.B.C. is wel lid gebleven van de bond, maar heeft dit seizoen geen
team in laten schrijven. Het adres van het secretariaat van De Glazenap en Ons Genoegen is
gewijzigd. Biljartvereniging ’t MIDDE heeft geen lokaal kunnen vinden en heeft zich derhalve niet
ingeschreven bij onze bond. De Keizer en O.B.K. hebben een ander speellokaal, te weten ’t Ven en
Huis van de Wijk De Glazenap, hier dient terdege rekening mee te worden gehouden!!
Competitieleiding: Hetzelfde als vorig seizoen.
Gewijzigd:
Betalingen aan de V.B.B. e.o.: IBAN/Rekeningnummer NL84INGB0798486406 t.a.v. A.J.L. PAULUS.
Staat een speler niet op de Spelerslijst dan staat die vermeld onder Spelerswijzigingen.
De wedstrijdformulieren worden tijdig bezorgd in de speellokalen!!
Alle info is natuurlijk ook te vinden op de site van de V.B.B. e.o.!!
LET OP:
WIJZIGINGEN in het aantal te maken caramboles van NIEUWE spelers – ook van “oud” spelers met
een N – komen op de website te staan, jullie krijgen hiervan geen schriftelijk bericht!!
Hier dient dus terdege rekening mee te worden gehouden!!!!

De competitieleiders verzoeken u:
Het wedstrijdformulier geheel, duidelijk en netjes in te vullen;
De voornaam/roepnaam en achternaam duidelijk leesbaar te schrijven;
Beide teamleiders (of diens vervanger) controleren en tekenen het correct ingevulde
wedstrijdformulier voor akkoord.
Verstuurt u het wedstrijdformulier per post, vermeld dan duidelijk op de envelop de naam, adres
(met postcode) van de competitieleider en doe deze tijdig in de bus, dus nog diezelfde avond/nacht.
Via E-Mail of WhatsApp kan natuurlijk ook.
Het correct invullen van het wedstrijdformulier en dit tijdig verzenden/mailen, dat voorkomt
problemen en……boetes!!!
Het is niet toegestaan om na de vastgestelde laatste SPEELDATUM van het competitieschema nog
wedstrijden te spelen / “in te halen”!!
Het verzetten van wedstrijden naar een latere datum dient aan de competitieleiders gemeld te
worden! Zie ook het Reglement van de V.B.B. e.o.
Het aanmelden van een (nieuw) lid kan altijd, wel schriftelijk naar het secretariaat van de V.B.B. e.o.
en dit dient dan te gebeuren door een bestuurslid van de vereniging.
Per e-mail kan natuurlijk ook! (aanmeldingsformulier op de website in de map "bestanden").

Heeft u vragen of problemen of wat dan ook: bel je competitieleider of een ander bestuurslid van
de V.B.B. e.o.!!
En als eenieder zich SPORTIEF en BEHOORLIJK gedraagt (dat moet!), zich aan de regels van het
Reglement houdt, dan zal het ongetwijfeld weer een sportieve, meestal ook nog een spannende en
gezellige biljartcompetitie worden!!

HET BONDSBESTUUR WENST ALLEN EEN SUCCESVOL, GEZELLIG EN SPORTIEF BILJARTSEIZOEN
2020 – 2021 TOE!!
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