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Het schoonhouden van de biljarts en biljartballen was in de voorbije jaren altijd het werk 
van onze club aangezien wij de enige vaste gebruiker waren. Nu ook de Soos op woensdag 
een vaste gebruiker is geworden verwachten we ook van die groep dezelfde aandacht 
ervoor en dat gaat naar tevredenheid. De biljartballen die wij gebruiken zijn van onszelf, 
dus daar zorgen we zelf voor.

Ook waren wij verantwoordelijk voor alle andere onderhoudsaangelegenheden, met name 
het jaarlijks laten vervangen  van de biljartlakens. Dit soort zaken is nu in handen van het 
dorpshuisbestuur en ook dit gaat goed. Op ons verzoek om speciaal snelle lakens te laten 
monteren is ook zonder mankeren door het dorpshuisbestuur gereageerd. Wij wilden dat 
graag omdat de meeste clubs in onze federatie ook die lakens gebruiken. Daardoor is zowel
voor ons als voor onze tegenspelers de situatie steeds min of meer gelijk op dit punt.

Ook de afdracht van de opbrengst van de biljartklokken door ons is gestopt en het beheer 
ervan is nu in handen van het dorpshuisbestuur zelf. Een voordeel ervan is dat wij de 
probleempjes over de goede werking van de klokken niet meer hoeven op te lossen.

Wat het materieel betreft is het nieuws dat wij bij onze wedstrijden de elektronische 
scoreborden gebruiken die eigendom van het Dorpshuis zijn. Een van deze borden is echter
voorgoed defect. Aangezien wij de enige gebruiker ervan zijn hebben we besloten het 
dorpshuisbestuur niet om vervanging te vragen maar zelf een nieuw scorebord aan te 
schaffen. Een fikse uitgave van € 499,- dat niet in onze begroting was opgenomen. We 
zullen bij ons jaarlijkse etentje bij de prijsuitreiking wellicht op een houtje moeten bijten.

Deze nieuwe klok zal aan de inventarislijst van onze afdeling worden toegevoegd en dat is 
meteen een goede aanleiding om de actualiteit van deze lijst weer eens te checken. 

In de laatste ledenvergadering van onze afdeling is besloten dat wij naast de competities 
die wij al spelen ook een driebandencompetitie aan het programma zullen toevoegen. 
Gezien het speciale karakter van het driebandenspel is de deelname aan deze competitie 
geheel afhankelijk van de liefhebbers ervoor. Deze driebanden wedstrijden worden 
gespeeld op onze normale tijden in Willisstee. Er zijn dus geen extra uren voor ingehuurd 
of andere kosten aan verbonden.

Het aantal leden blijft de laatste tijd vrijwel gelijk.

Onze afdeling heeft meegewerkt aan de jaarmarkt die dit jaar weer in Wilnis werd 
gehouden. De markt was een groot succes, mede door het prachtige weer, maar zo te zien 
heeft het voor onze afdeling niets opgeleverd.
 
Ben Bunders,  secretaris afd. Biljarten.
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