Eindhoven, 20 april 2021
Betreft: NK VG-biljarten en Corona

Beste biljartvrienden,
Hier volgt het laatste nieuws over biljarten voor VG-spelers.
Nadat wij afgelopen week van Minister Rutte de update hebben ontvangen wat betreft de
beperkingen en hoe het Coronavirus verloopt in Nederland, hebben wij besloten dat het
Persoonlijk NK 2021 in Hoorn niet door kan gaan in juni 2021.
Ook zijn we nog niet zeker hoe alles gaat lopen na de zomer, dit i.v.m. de voorronden van het
Team NK 2022. Wij gaan er eigenlijk wel vanuit dat we elkaar in februari 2022 weer kunnen
ontmoeten in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. De uiteindelijke invulling van dit NK
zullen wij in het najaar bespreken met de Commissie VG-Biljarten waarna we jullie op de
hoogte zullen stellen.
Wij hopen dat u allen onze keuze begrijpt en gezond deze tijd door mag komen.
Laat ons alstublieft weten of u dit bericht in goede orde hebt ontvangen. Het gebeurt helaas
wel vaker dat berichten ongewild in de spambox / ongewenste berichten verzeild raken.
Meer informatie kunt u vinden op: www.vg-biljarten.nl
PS
De KNBB biedt onze doelgroep al vele jaren een korting op het gebruikelijke lidmaatschap,
waardoor zij maar € 10,- per jaar hoeven te betalen. Daarnaast sponsoren zij beide NK’s met
een flink bedrag ondanks de tegenvallers die samenhangen met Corona. Daar zijn we erg blij
mee. Met dit in het achterhoofd adviseren wij iedereen om in deze bijzondere tijd lid te
blijven.
Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen of mailen.
Hoogachtend,
Namens SG&GS en de Commissie VG-Biljarten,
Petra Strijbos
06 – 28 05 03 14
vgbiljart@gmail.com
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