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Beste {{voornaam}},
Maandagavond jl. hebben wij weer een moderne videovergadering gehad.
Het is zeer efficiënt en goedkoop, geen consumpties, maar wel een stuk
ongezelliger.
Op onze brief van vorige week, waarin we de perikelen rond de
competitie en de PKs hebben uiteengezet, hebben veel leden positief
gereageerd. Voor de competitie heeft 1 lid zich teruggetrokken, de rest
blijft bij de reeds gedane opgave. Bob zal deze opgaven doorsturen naar
het district. Het blijft voorlopig nog onzeker wanneer de competitie ook daadwerkelijk van
start zal gaan.
Ons voorstel, om het aantal te spelen PKs per persoon te maximaliseren i.v.m. de organisatie
daarvan, is ook goed ontvangen. We hebben als bestuur besloten het aantal te spelen PKs per
persoon te maximaliseren tot 2 PKs per persoon,maximaal 1 PK overdag en maximaal 1 PK in
de avond. Dit hebben we zo besloten om een spreiding te krijgen over de organisatie van de
voorwedstrijden en de finales over de avond en de dag zodat we het kunnen bemannen met
tellers en schrijvers. Dan nog zullen we een beroep gaan doen op leden die niet aan de PKs
mee doen, maar wel aangegeven hebben zo nu en dan mee te willen helpen.
Het is belangrijk dat leden die zich voor PK onderdelen voor zowel de dag als de avond
hebben opgegeven voor 31 mei a.s. aan ons doorgeven welk PK-onderdeel zij overdag of
in de avond willen spelen.

Opgave graag doorgeven door deze nieuwsbrief te
beantwoorden (reply).
Dank voor jullie begrip en volle medewerking en hopelijk zien we elkaar binnenkort weer.
Namens het bestuur,
Jurrie
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuws@zwolschebiljartclub.nl toe aan uw adresboek.

