Aan: Bestuurders van verenigingen aangesloten bij het KNBB District Veluwezoom
Onderwerp: Coronamaatregelen
Goedemorgen biljartvrienden,
Helaas moet het bestuur van het district Veluwezoom zich weer tot u wenden om u mee te delen dat
we genoodzaakt zijn om op basis van de maatregelen die gisteren door het kabinet zijn afgekondigd
in te grijpen in de diverse competities. Onze maatregelen zijn de volgende:
-

-

-

-

-

Met ingang van heden 29 september 2020 wordt de avondcompetitie tijdelijk stilgelegd.
Vooralsnog is dit beperkt tot een periode van 3 weken. Of deze periode verlengd gaat
worden is op dit moment niet te zeggen.
Hoe de avondcompetitie gecontinueerd gaat worden is nog niet bekend, dit hangt af van de
duur van stillegging. Hierbij kijken we enerzijds naar de aanwijzingen die we krijgen van de
KNBB-Vereniging Carambole en anderzijds naar de besluiten die we hierover in onze
eerstkomende bestuursvergadering(en) nemen.
Met betrekking tot de avond-PK besluiten we dat zolang de maatregelen van het kabinet
gecontinueerd worden er geen districtsfinale op vrijdag gespeeld kan worden. Met
betrekking tot de voorronden van de avond-PK gaat bezien worden of deze voorronden
wellicht over meerdere tafels of meerdere data verspreid kunnen worden.
Met betrekking tot de bekercompetitie voor de avond kan vermeld worden dat deze pas in
de tweede helft van oktober gespeeld gaat worden. Mocht het kabinet de periode van 3
weken verlengen, zal ook de bekercompetitie stilgelegd worden.
Met betrekking tot de competitie dag, bekercompetitie dag en (voorronden) PK-dag zijn er
geen maatregelen noodzakelijk.

We hopen dat de maatregelen snel opgeheven kunnen worden en we zullen u op de hoogte houden
van de ontwikkelingen. Wilt u uw leden informeren over bovenstaande voorlopige besluiten.
Uiteraard hopen we dat u en de uwen, maar ook uw verenigingsgenoten gevrijwaard blijven van een
besmetting van deze zeer vervelende ziekte.
We verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten, mede namens het bestuur,
Gerrit Luiten
voorzitter KNBB-district Veluwezoom
voorzitter-veluwezoom@outlook.com
www.knbb-veluwezoom.nl

