Nieuwsbrief - oktober 2018
Scoreborden met biljartcomputer:
- De systemen werken nog niet vlekkeloos, vooral de bediening van biljarttafel 1 heeft af
en toe kuren. Er is contact met de leverancier en een reserve afstandsbediening is besteld.
- De technische handleiding van de computers, waarin o.a. ook is geregeld wie verantwoordelijk
en bevoegd is tot het verrichten van (technische) aanpassingen, is goedgekeurd door het ZBC
en sociëteit bestuur.
- Pieter Augustijn heeft het bestuur van de ZBC bedankt voor de attentie die hij van het
bestuur heeft ontvangen voor het vele werk dat Pieter heeft gedaan bij de
implementatie van de nieuwe scoreborden en de biljartcomputers.

Overleg besturen ZBC - sociëteit:
Beide besturen hebben begin oktober gezamenlijk om de tafel gezeten waarbij een groot aantal
onderwerpen ter sprake zijn gekomen.
In deze nieuwsbrief de belangrijkste resultaten van dit overleg.

Biljarttafels/-computers (onderhoud)
Door de niet stabiele vloer van de sociëteit, kan het voorkomen dat onze biljarts niet meer waterpas staan.
Voortaan worden de biljarts periodiek (eens in de 1 of 2 maand) gecontroleerd of ze waterpas staan. Is dit
niet het geval dan worden de biljarts direct weer waterpas gezet.
Gerrit v.d. Riet helpt bij de instructie over het waterpas zetten, dat vervolgens door het bestuur zelf zal
worden uitgevoerd.

Afdekken biljarttafels na gebruik
Zowel na wedstrijden als recreatief gebruik moeten de tafels afgedekt gaan worden.
Er worden afdekhoezen en thermo materiaal aangeschaft.
De ‘bevergroep’ van de sociëteit gaat het opbergen van dit materiaal regelen.
Als dit klaar is horen jullie meer over het afdekken van de biljarttafels.

Vervangen van de banden
De kwaliteit van de banden van de biljarts loopt achteruit. De hardheid komt aan het eind van de
houdbaarheid.
Voor de start van de biljartcompetitie 2019-2020 (als de biljartlakens jaarlijks worden vervangen), worden
tevens de banden van de biljarttafels vervangen.

lessen voor nieuwe sociëteit- en/of ZBC-leden:
- Voor nieuwe leden van de sociëteit bestaat de mogelijkheid om 5 uur introductie biljartlessen
te krijgen op kosten van de sociëteit. Voor leden die op een later tijdstip besluiten om ook lid
van de ZBC te worden bestaat die mogelijkheid ook, maar dan zijn de kosten voor de ZBC.
Deze lessen zullen maar 1x gratis verstrekt worden.
- Betaalde lessen; van elke betaalde les draagt Pieter Augustijn een bedrag af aan het bestuur van de
sociëteit.

Verdeling uitgevoerd kosten voor de biljarts
Investeringen voor de biljarts zijn volledig voor rekening van de sociëteit.
Aanschaf van gebruiksartikelen zoals biljartballen etc. komen 50/50% voor rekening van de ZBC en de
sociëteit.
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Parkeerbeleid
Het parkeerbeleid is door het bestuur van de sociëteit al eerder via het ‘soosnieuws’ uit de doeken gedaan.
Voor de bezoekers van de ZBC (competitie- en andere wedstrijden) kan daar geen uitzondering op worden
gemaakt. Deze bezoekers zullen bij gebruik van de parkeermogelijkheden de gebruikelijke tarieven moeten
betalen, of elders moeten parkeren.
De bezoekende teams en/of PK-spelers zullen hierover worden geïnformeerd.

Bestuur informatie:
Met het vertrek van Jan Bonthuis uit het bestuur van de sociëteit, is de situatie ontstaan, dat de ZBC voor
het eerst sinds tientallen jaren niet meer is vertegenwoordigd in dat bestuur. Dit gegeven is onder de
aandacht van het bestuur van de sociëteit gebracht met de uitdrukkelijke wens een situatie te creëren
waarbinnen de belangen van de ZBC optimaal kunnen worden behartigd.
Beide besturen denken verder na over deze materie.

Arbitrage bij voorwedstrijden en finales:
Omdat er een respectabel aantal ZBC-ers deelnemen aan de verschillenden PK’s, krijgt de ZBC
ook een aantal finales toebedeelt. Voor het organiseren van al deze wedstrijden, verdeelt over het
hele seizoen, hebben we ZBC-leden hard nodig. Zie brief van het bestuur van 6 oktober 2018.
Het bestuur heeft een aantal reacties gehad op de brief en bekijkt hoe e.e.a. nog beter en nog
genuanceerder ingevuld kan worden.
Het doel is om zo redelijk mogelijk om te gaan met deze materie; redelijke regels worden zelden
overtreden!

CNS-competitie sociëteit:
De CNS-competitie. 5 thuis- en 5 uitwedstrijden is weer start gegaan, met deelname van sociëteiten ZBC-leden.
Vrijdag 5 oktober hebben de 6 deelnemers van het Zwolse team de uitwedstrijd bij Amicitia in
Amersfoort met 127 tegen 110 gewonnen.

Protocol teamsamenstelling:
Het bestuur heeft een concept protocol opgesteld over de werkwijze bij het samenstellen van de
teams voor de aanvang van een nieuw competitiejaar (zie bijlage).
Ook de taken van de teamleider zijn op hoofdlijnen omschreven.
Het bestuur wil graag binnen een maand reacties op dit protocol. Daarna wordt dit protocol
vastgesteld en voor het competitieseizoen 2019-2020 toegepast.

Van biljartvereniging HZW:
Op zaterdag 10 en 24 november vindt het 1e HBM-biljarttoernooi plaats in ons clubgebouw in
Genemuiden. Dit toernooi is het vervolg op de 4 eerdere en zeer succesvolle Slagerij Van Ingen
Biljarttoernooien van de afgelopen jaren.
In principe dus dezelfde locatie, opzet, sfeer en gezelligheid met een nieuwe naam (sponsor).
Het toernooi is nog niet volgeboekt, Meer info over dit toernooi vindt u in de bijlage.
Met vriendelijke groet, Biljartvereniging HZW Genemuiden.

Met vriendelijke groet,
Harry van Bree – secretaris – 06-29275202
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