Jaaroverzicht 2021-2022, afdeling Biljarten
Het jaaroverzicht van 2020-2021 werd beschreven als het rustigste jaar ooit. Het was
niet te vermoeden hoe anders dat dit jaar zou zijn.
Wat het spelen aan het biljart betreft is het inderdaad door de Corona beperkingen
rustig gebleven. Willisstee moest vanwege die beperkingen al om 22.00 hr. sluiten. Om
dit een beetje te compenseren besloot Simone ons al vanaf 19.00 hr. in plaats van 19.30
hr. welkom te heten en daar hebben we goed gebruik van gemaakt.
Jammer genoeg zijn we de laatste tijd veel leden kwijtgeraakt.
Om te beginnen onze voorzitter. Na het vertrek van Ton Bocxe had Kees de Zwart (weer)
de voorzittershamer overgenomen. Helaas heeft hij vanwege zijn voortdurende ziekte
zijn biljartactiviteiten moeten staken.
Het is eigenlijk nog maar kort dat we afscheid moesten nemen van Bernard en in een
korte periode daarop nu plotseling ook het overlijden van Toine.
Twee leden hebben vanwege hun principe om niet ingeënt te willen worden moeten
afzeggen. Het bleek niet mogelijk dat ze in die situatie in de competitie konden
doorspelen.
Twee leden uit Abcoude en een lid uit Breukelen. Allen om reden dat ze Willisstee toch
een beetje te ver van huis vonden.
Een trouw lid heeft het helaas moeten opgeven omdat alleen in de avonduren te kunnen
spelen, dat in verband met z’n gezondheidstoestand te bezwaarlijk was.
En of dat allemaal nog niet genoeg was zijn we een heel team kwijtgeraakt. De
rookoverlast in Willisstee was de oorzaak. Helaas is dit uitgelopen op een zeer
vervelende kwestie omdat ook onze penningmeester van deze groep deel uitmaakte en
met zijn verdwijning onze clubkas en sponsor meenam. Met hulp van het dagelijks
bestuur van Veenland is dit financieel min of meer opgelost, waarvoor we zeer
erkentelijk zijn.
Door alle mutaties in het ledenbestand is er momenteel geen lid meer die het
biljartonderhoud doet. Hier zoeken we nog een oplossing voor.
Op het eind van de rit gelukkig twee leden erbij en bij de start van het nieuwe seizoen
dankzij wat hulp uit het bestuur van Biljartfederatie De Ronde Venen, nog drie. Bij
elkaar momenteel 11 spelende leden, het is een beetje krap, maar voldoende om een
heel team te bemannen. Een kleine uitbreiding voor de clubavond zou nog wel wenselijk
zijn. Via de media gaan we proberen meer nieuwe leden te vinden.
Vanwege het verlies van onze voorzitter en de verdwenen penningmeester hebben Derk
en ik besloten om geen officiële titels meer toe te passen die suggereren dat we ons
‘bestuur’ noemen. Ik ben voortaan “afdelingscommissaris” en Derk “wedstrijdleider”.
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