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t.n.v. W.O.C. te Hoogkarspel

Aan: de secretarissen van de W.O.C. biljarten
Beste secretaris, wij willen als bestuur van de W.O.C. iets van ons laten horen. Een lange tijd
hebben wij niet meer voor de vereniging en de leden kunnen doen dan afwachten en hopen op betere
tijden.
We zijn allemaal toe aan een spelletje biljarten, elkaar weer ontmoeten en spreken en de gezelligheid
opzoeken. Maar helaas kunnen we nog geen kant op. Alles zit, zoals u weet op slot.
We moeten dus tot de conclusie komen dat het competitieseizoen 2020-2021 als verloren beschouwd
moet worden.
Onze inspanning zal dus gericht zijn op het nieuwe seizoen 2021-2022.
We hopen dat half september het weer mogelijk is om te biljarten; we hebben tenslotte nog een half
jaar de tijd. Maar voor die tijd al willen we onze administratie op orde hebben. We denken (weten) dat
er hier en daar veranderingen zijn en daarom vraag ik u:

Wilt u zo vriendelijk zijn, om alle veranderingen door te geven aan het secretariaat van de
W.O.C.?
Het gaat met name om de volgende gegevens:
• Zijn er veranderingen in de samenstelling van de teams
• Zijn er teams die stoppen of toegevoegd moeten worden
• Is er een verandering ten aanzien van functie (bijv. teamleider, secretaris e.d.)
• Gaat u op een ander locatie biljarten
• Evt. veranderingen in persoonsgegevens (bijv. adres, tel..nummer, e-mailadres e.d.
Graag zouden we deze gegevens spoedig van u ontvangen, (formulieren hiervoor staan op
onze site) zodat we in elk geval een goede competitie kunnen opzetten voor het nieuwe
seizoen.
De jaarvergadering, die normaal gesproken half februari plaats vindt, zal zoals het er nu
uitziet voor het nieuwe seizoen gehouden worden. We houden u op de hoogte.
Met het vriendelijke verzoek aan de secretarissen: Wilt u deze informatie doorgeven
(mailen) aan de teamleiders, zodat iedereen hiervan op de hoogte is?
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de W.O.C.
Jan Burgman (secretaris)

