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Teruglezend in het jaarverslag van het vorig seizoen zie ik dat er wat ontevredenheid
heerste over de communicatie met- en medewerking van het dorpshuisbestuur. Het overleg
over de jaarlijkse vervanging van de biljartlakens leek geheel vast te lopen. Vooral de
slechte medewerking van het bedrijf dat de vervanging volgens overeenkomst zou moeten
uitvoeren was hiervan de oorzaak. Inmiddels heeft het dorpshuisbestuur een andere
leverancier de opdracht gegeven. Het is nu in orde.
Omdat onze club niet meer de enige vaste gebruiker van de biljarts is, leek het
verstandiger om de taken die met het beheer en onderhoud te maken hebben voortaan
niet meer door onze club uit te voeren, maar aan het dorpshuisbestuur over te laten.
Ook hebben we besloten niet elke individuele klacht met het bestuur op te nemen. In de
lade van beide biljarttafels hebben we een logboek gelegd waarin storingen en klachten
genoteerd kunnen worden. Wanneer het er de tijd voor is zullen we deze zaken aan de
orde brengen bij het dorpshuisbestuur. Overigens is afgesproken dat dit altijd via het
bestuur van Veenland zal lopen.
Een goed voorbeeld van een ernstige klacht is dat onlangs op de dag dat een bijzondere
kampioenswedstrijd van de biljartfederatie voor de eerste keer in Willisstee gespeeld
werd, beide biljarts steenkoud waren. De beheerder was tijdig over dit evenement
geïnformeerd. Het heeft weinig nut over zoiets onmiddellijk naar het bestuur te gaan. Een
dergelijk evenement trekt behoorlijk wat belangstellenden zodat dit qua omzet voor de
beheerder best interessant is. Het is te verwachten dat de biljartfederatie voorlopig zijn
buik vol heeft van Willisstee.
De afdracht van de opbrengst van de biljartklokken is gestopt en het beheer ervan is nu in
handen van het dorpshuisbestuur zelf. Het is niet uit ongenoegen dat we stoppen met dit
soort taken, die als service aan het bestuur door ons werden uitgevoerd, maar het kan nu
in elk geval geen aanleiding tot wrijving meer zijn.
Uit solidariteit met de activiteiten van Veenland hebben we dit jaar meegedaan aan de
open dag. Zoals we al verwachtten, was er voor onze afdeling weinig of geen
belangstelling. Op grond hiervan hebben we besloten dit niet te herhalen.
Het ledenaantal liep iets terug. Dit wordt weer een beetje opgevangen door toetreden van
vier nieuwe biljarters. Zij zijn echter uitsluitend lid geworden om een plaats in een van
onze teams te bemachtigen waardoor ze in de competitie van de biljartfederatie kunnen
spelen. Ze spelen dus niet mee op onze clubavond. Voor deze leden is een aparte
contributie vastgesteld. Uitbreiding van dit type leden zit er niet in aangezien de teams nu
voldoende bemand/bevrouwd zijn. Mocht er nog meer belangstelling komen, dan zouden
we daar een derde team voor moeten overwegen.
Het ‘vieren’ van onze jaarlijkse prijsuitreiking zal wat eenvoudiger worden. Het hieraan
verbonden jaarlijkse uitstapje vervalt aangezien er momenteel geen leden zijn die dit op
zich willen nemen. Een feestelijk dineetje, samen met alle leden en hun partner zal
gelukkig wel doorgaan.
Ben Bunders, secretaris afdeling Biljarten
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