
Aan de leden, 

10 juni heeft het bestuur van Biljart en Kaartvereniging Het Weijtendaal een 

gesprek met Petra Oud Ammerveld gehad over het weer opstarten van het 

biljarten en kaarten. 

Zoals het er nu voorligt kunnen wij in september weer met onze activiteiten van 

biljarten en kaarten beginnen. Maar dit kan niet meer op de oude manier zoals 

wij het gewend waren. 

Voorlopig en misschien wel voor altijd kunnen grote groepen niet tegelijk in de 

Tuinzaal aanwezig zijn. Dit houdt voorlopig in , dat een jaarvergadering, potspel, 

nieuwjaarsreceptie, eindafsluiting niet meer in de Tuinzaal gehouden kunnen 

worden. Wij gaan kijken of we er op een andere manier invulling aan kunnen 

geven. Voor bandstoten en regiowedstrijden gaan we bekijken of deze 

activiteiten nog door kunnen gaan. 

Doordat Het Weijtendaal haar eigen activiteiten ook anders heeft moeten 

aanpassen, zijn ze zelf de Tuinzaal vaker nodig. Dit heeft consequenties voor 

onze vereniging, o.a. de vaste middagen veranderen hierdoor. 

De consequenties voor het gebruik van de Tuinzaal op een rij: 

• A Groep gaat biljarten op de dinsdagmiddag van 13.00  tot 16.30  

• B Groep gaat naar de dondermiddag van 13.00 tot 16.30. 

• C Groep gaat naar de maandagavond van 17.30tot 21.30 of naar de 

zaterdagmorgen van 9.00 tot 12.00 

• Kaarten blijft op dinsdagmiddag, niet in de Tuinzaal, maar in het 

restaurant van 13.30 tot uiterlijk 16.15 

• Over vrij biljarten zijn nog geen afspraken gemaakt. Leden die op het 

Weijtendaal wonen mogen onder bepaalde voorwaarden en gezette tijden 

nu vrij biljarten. Deze leden zijn op de hoogte gebracht. Voor de overige 

biljarters blijft tot september de Tuinzaal een verboden gebied. Dit kan 

veranderen, indien dit gebeurt krijgt u daarover nader bericht. 

• Voor september krijgen de leden nadere informatie over voorwaarden en 

richtlijnen die wij gaan hanteren voor het veilig biljarten en kaarten. 

  



Aandachtspunten voor de ALV:  

• Wij kunnen net als vorig jaar niet fysiek bij elkaar komen voor het houden 

van de ALV. Daarom een ALV op papier. De stukken daartoe worden in de 

maand juli naar u toegestuurd. 

• De bestuursverkiezing in de ALV is als volgt: 

- Stef Oosterwijk is aftredend en herkiesbaar 

Tonnie Horstman heeft om gezondheidsredenen besloten om zijn werk als 

bestuurslid en coordinator van het kaarten neer te leggen.  

In de bijlage ook een vragen formulier voor alle leden: graag voor 1 juli 

invullen en terug sturen. 

 

Voor sommigen gaat er  in dagen en tijden veel veranderen . Het bestuur 

heeft gemeend dat wij op deze manier zoveel mogelijk rekening hebben 

gehouden met de wensen van de leden. 

Wij zijn en blijven te gast in Het Weijtendaal en moeten respecteren dat 

bepaalde zaken niet meer kunnen, ondanks dat Het Weijtendaal het heel 

belangrijk vindt dat onze vereniging activiteiten organiseert in Het 

Weijtendaal. 

 

Het Bestuur. 

 

 


