Sportvereniging Veenland

Jaarverslag 2020-2021, Biljarten
Gesteld kan worden dat dit het rustigste biljartjaar sinds tijden is geweest
aangezien vrijwel alle activiteiten vanwege het Coronavirus werden opgeschort.
Tot onze tevredenheid hebben zich in de afgelopen tijd enkele nieuwe leden
aangemeld. Sommige daarvan zijn normaal gesproken niet op onze donderdagavond
aanwezig omdat hun belangstelling voornamelijk uitgaat naar deelname in de
competitie van de ‘Biljartfederatie de Ronde Venen’. Dat komt mooi uit want van
de bestaande leden was die belangstelling wat minder. Hierdoor konden we voor
het nieuwe seizoen toch weer twee teams bemannen.
Die matige belangstelling geldt kennelijk ook voor de Persoonlijke
Kampioenschappen die door de federatie worden georganiseerd. Slechts één lid van
onze club heeft zich ervoor aangemeld.
De invoering van de AVG in onze afdeling loopt probleemloos.
Aangezien er dit seizoen nauwelijks is gebiljart kon het bestuur van Willisstee
zonder bezwaar de vervanging van de lakens opschorten tot de volgende beurt.
Er is geen enkel lid dat bezwaar heeft gemeld betreffende het betalen van de
contributie. Ik heb uitgelegd dat Willisstee nu eenmaal ons clubhuis is en dat het
voor ons het grootste belang is dat Willisstee niet onderuit gaat in de Corona crisis.
Het bestuur van Veenland, waarvan de biljartclub een onderdeel is, doet alles wat
mogelijk is om van de gemeente compensatie te krijgen voor de
inkomstenbeperking van Willisstee. Als gevolg daarvan is al een klein bedrag aan
onze afdeling teruggestort. Aangezien dit nogal weinig was is er met de leden
overeenstemming bereikt om dit niet aan de leden te restitueren, maar dit bedrag
toe te voegen aan de afdelingsreserves. We verwachten nog een tweede bedrag als
compensatie.
We zijn buitengewoon ingenomen met de nieuwe beheerders van Willisstee. Het
verschil en dienstverlening ten opzichte van de vorige beheerder is geweldig.

Ben Bunders, secretaris afd. Biljarten.
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