
Algemene bepalingen vanuit de vereniging voor de biljarters. 

 

 

Afspraken zijn heilig en het nakomen van die afspraken is een 

voorwaarde voor het gebruik van de Tuinzaal. Niet nakomen van 

de afspraken, of een eigen interpretatie van de afspraken 

hanteren wordt niet getolereerd. Leden die de afspraken niet 

nakomen wordt het lidmaatschap ontnomen. 

 

Zodra we weer in de tuinzaal mogen gelden voor de biljarters de 

onderstaande afspraken: 

 

➢ Heb je klachten? Blijf thuis 

➢ Blijf thuis als jij of iemand in jouw huishouden een van de volgende  

symptomen hebt: positief getest op corona , neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts .blijf thuis tot je volledig 

hersteld en 24 uur klachtenvrij bent. 

➢ Toegang uitsluitend via de achterdeur en dan rechtstreeks naar 

de eerste deur van de Tuinzaal. Geldt niet voor bewoners van het 

Weijtendaal. 

➢ Vriendelijk verzoek bij binnenkomst van het  Weijtendaal 

mondkapje te dragen .( Het Weijtendaal zelf hanteert  overigens 

geen verplichte mondkapje.) 

➢ Direct bij binnenkomst van de Tuinzaal handen desinfecteren. 

➢ Verblijf in of gebruik van andere gangen en ruimtes in het 

Weijtendaal is niet toegestaan. 

➢ De koffie wordt door personeel van Weijtendaal gebracht 

➢ De horeca blijft voorlopig gesloten. 

➢ De vereniging zorgt voor handgel 

➢ Alleen de spelers uit de groep die speelt zijn welkom. Dus geen 

toeschouwers!. Ook hier bewoners Weijtendaal uitgezonderd. 

➢ Bij elk biljart zijn vier mensen aanwezig. Twee spelers, een teller 

en een schrijver. Alle andere aanwezigen zitten achter de 

bezoekerstafels. Voor iedereen geldt dat men 1.5 meter afstand 

houd.Bij geen 1.5 meter is mondkapje verplicht. 



➢ Er worden geen handen geschud! 

➢ Toilet in de gang bij binnenkomst mag gebruikt worden voor 

toiletbezoek, na bezoek handen wassen! 

➢ Voor de biljarters geldt dat beide spelers een eigen stoel hebben.  

➢ Er wordt gespeeld met eigen keu en eigen krijtje. Ieder biljartlid 

krijgt bij de aanvang van de competitie een krijtje van de 

vereniging. 

➢ Voor de eerste partij en na de laatste partij  en zonodig 

tussendoor ,worden de houten randen van het biljart met 

schoonmaakdoek gereinigd ( droog). En vervolgens in de prullebak 

gedaan, niet meerdere keren gebruiken. De teller mag alleen de 

ballen op biljart aanraken en opzetten. 

➢ De coordinatoren zorgen er voor dat alle materialen ontsmet zijn 

voordat ze de kast in gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur hoopt dat met in acht neming van het bovenstaande we 

weer kunnen gaan biljarten en dat we daar weer het gebruikelijke 

plezier aan kunnen beleven. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat we 

iets vergeten zijn of verkeerd hebben omschreven. In dat geval 

horen we dat graag. Een berichtje naar Herman Lankhorst is dan 

voldoende, hij zal zo spoedig mogelijk contact opnemen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 


