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Beste Lbf’ers,
Maandagavond j.l. tijdens de bestuursvergadering zijn er diverse zaken aan de orde
gekomen en vandaag (dinsdag) bij de persconferentie is nog meer duidelijk
geworden.
Corona
1. Speeltijden/kantine: Nu de regels versoepeld zijn, kan m.i.v. woensdagavond
a.s. ook de bar/ kantine weer volledig open met dien verstande dat de bar om
22.00 uur dicht gaat.
2. Mondkapjes: We houden ons aan de regels van de overheid. Dat betekent
dat we ons complex met een mondkapje betreden. Zodra men zit, kan het
mondkapje af en ook tijdens het spelen hoeft men geen mondkapjes te dragen
met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
3. Banen: Tot nu toe gebruiken we binnen 9 banen, in de meeste gevallen
voldoende voor alle aanwezigen. Mochten er meer dan 36 mensen zijn ( dat
geldt voornamelijk voor de dinsdagochtend en de maandagmiddag), dan is het
geoorloofd andere banen te gebruiken. Viertallen verdienen de voorkeur
boven zestallen.
4. Handen wassen is nog steeds belangrijk.
5. Kom niet naar de baan wanneer je twijfelt; doe zo nodig een zelftest.
6. De verwarming staat op 18 graden. Wanneer je dat te koud vindt, doe dan
extra kleding aan.
Algemene Ledenvergadering
Aanvankelijk was de ALV gepland op dinsdag 22 februari, maar omdat we dat voor
wat betreft de voorbereidingen niet halen, hebben we de ALV verplaatst naar
dinsdag 22 maart. De stukken zullen bijtijds naar iedereen verstuurd worden. Er kan
die avond niet getraind worden.
Medewerkersavond
Omdat er maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de kantine mogen zijn en
omdat de medewerkersavond door velen wordt bezocht, zijn we genoodzaakt de
datum van 29 januari te verplaatsen. We hopen dat we over enige tijd meer
medewerkers kunnen ontvangen. De nieuwe datum is zaterdag 2 juli 2022; dan
kunnen we in ieder geval buiten spelen.

Ontmoetingsavond
De ontmoetingsavond op 28 januari 2022 kan gewoon doorgang vinden (laatste
vrijdag van de maand). Intekenlijsten hangen op het prikbord.
Interne competities/ Bram Borstje competitie
Met ingang van februari 2022 gaan de interne competities weer beginnen. Voor de
data kan men de website van Lbf raadplegen.
Invalidentoilet
Vanaf heden is het invalidentoilet altijd geopend, uiteraard alleen voor degenen voor
wie het toilet bestemd is.
Afwezigheid voorzitter
Omdat ik een middenvoetsbeentje gebroken heb en mijn voet in een soort skischoen
zit, kan ik enige tijd niet naar de club komen. Uiteraard ben ik telefonisch en digitaal
bereikbaar.

Ik hoop op nog betere tijden en wens jullie allemaal veel bouleplezier.

Huug Tielemans, voorzitter

