Aan alle verenigingen,

4 mei 2021

In deze bijzondere tijd en omstandigheden begrijpen wij als geen ander dat de prioriteit misschien niet bij
het biljarten ligt, echter wij zullen toch een aanvang moeten maken met de opstart van een nieuw
seizoen.
De 2e stap zou op z’n vroegst op 11 mei worden gezet. Maar het kabinet besloot op 3 mei dat dit nog te
vroeg was. Deze tweede stap wordt nu op z’n vroegst op 18 mei gezet. Het kabinet besluit op dinsdag 11
mei of dat kan. Na stap 2 gaat het kabinet nog een keer kijken naar het openingsplan. Misschien komen er
dan aanpassingen.
Om niet te laat en met allerlei kunstgrepen dan nog een programma in elkaar te moeten zetten hebben
wij als district gemeend om de wedstrijdleiders Competitie en Persoonlijke Kampioenschappen te
informeren om de opstart per 1 september mogelijk te maken.
Dat mogelijk door een nieuwe piekvorming van het COVID-19 virus maatregelen toch weer als gevolg
zullen hebben dat een start per 1 september niet mogelijk wordt nemen wij voor lief en zullen dan op dat
moment onze competities moeten gaan bijstellen.
Belangrijkste in deze is echter dat de gezondheid en veiligheid van spelers en anderen voorop staat.
Wij vragen u om het volgende:
1. Vóór eind mei ontvangt u van de wedstrijdleider Competitie een bericht over het inschrijven van
teams voor het seizoen 2020-2021. Vóór 1 juni dient deze opgave bij de wedstrijdleider te zijn
opgegeven.
2. Tevens zal binnenkort van de wedstrijdleider Pk’s een verzoek binnen komen voor het organiseren
van de district finales met daarbij de data waarop deze plaatsvinden.
3. Op de site van het district zal tevens het hele programma Pk’s in de diverse spelsoorten worden
gepubliceerd. Hierbij zal ook het goedgekeurde aanvullend reglement voor het district
gepubliceerd worden.
4. Wij verzoeken de secretarissen om hun ledenbestand op korte termijn bij te werken
5. En als laatste maar zeker niet de onbelangrijkste … wilt u informeren of uw lokaliteit/thuisbasis
vanaf 1 september biljartwedstrijden kan en wil faciliteren.
Gelet op de huidige maatregelen is het nog niet mogelijk gebleken om een Algemene Ledenvergadering te
houden. De intentie van het bestuur is om deze vooralsnog te plannen vóór aanvang van de competitie. U
ontvangt hier te zijner tijd nog een uitnodiging voor.
Blijf gezond en hopelijk zien wij elkaar weer snel rond de biljarttafel,
Namens het bestuur,
Aad Flippo
Voorzitter District Midden Holland

