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Beste leden van Biljartvereniging De Bun,
De coronaregels.
Deze nieuwsflits is er om maatregelen die zijn genomen voor de coronatijd nog eens extra
onder de aandacht te brengen.
Wij krijgen namelijk de indruk dat de regels niet altijd strikt worden nageleefd. Het is van
groot belang dat dit wel gebeurd voor het openhouden van de biljartzaal.
Hier een paar punten die extra aandacht verdienen:
1. Geen toegang in de biljartzaal als je verkouden bent of andere klachten hebt die te
maken kunnen hebben met het covid 19 virus en of voor komen bij huisgenoten of
gezinsleden waar je deel van uitmaakt.
2 . De airco’s mogen absoluut niet uitgezet worden tijdens de openingstijden.
3. De bestelde drankjes moeten door de spelers zelf worden opgehaald.
Ook de lege glazen worden door de spelers zelf terug gebracht.
4. Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud.
5. De keuzetrekstoot. Bij aanvang van een partij moet er worden getost. De
winnaar bepaalt wie met inspelen begint. Deze begint vervolgens ook met de partij.
6. De 1,5 meter is nog steeds van kracht ook tijdens de wedstrijd.
De arbiter houdt zoveel als mogelijk afstand. Alleen wanneer 1,5 meter de
sportbeoefening/verloop van een wedstrijd in de weg staat mag er van afgeweken
worden.
7. De tegenstander die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter
afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Pas als de speler is gaan
zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen.

8. Alleen op de stoelen gaan zitten waar geen lint omheen is bevestigd.
9. Er mag ook niet gerookt worden bij de nooddeur die tijdens de openingstijden
altijd open moet staan.
We hopen dat jullie hier extra aandacht voor hebben. Onze club heeft veel oudere leden
die in de risicogroep behoren, dus probeer je zoveel mogelijk aan alle regels te houden.
Het zou jammer zijn dat door een verslapping van het naleven van deze regels er een
lockdown zou komen voor onze vereniging.
Algemene ledenvergadering.
De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 8 oktober. Aanvang 20.00
uur , zaal open om 19.30 uur.
Hoe we dit coronaproef gaan doen laten we nog weten.
District finale.
Komend weekend op zaterdag 19 en zondag 20 september is het niet mogelijk om vrij te
biljarten vanwege de district finale 1e klasse driebanden die in onze biljartzaal zal
plaatsvinden.
Blijf gezond!!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Biljartvereniging De Bun.

