Hattem Petanque januari 2022
We mogen weer

Corona regels
We kunnen weer boulen, op dinsdagavond,
woensdagmiddag (v.a. 14.00 uur),
op 20 januari de 3e donderdag en
29 januari a la maison.
Er zijn wel wat beperkingen.
Alleen leden met QR code kunnen inschrijven.
Verblijf in de kantine is niet toegestaan en
spelers kunnen met een mondkapje op volgens
de looproute langs de wedstrijdtafel en/of de
bar en direct weer naar buiten.
Als 1,5 meter lastig is, (bekendmaking loting-/
prijsuitreiking) ook graag een mondkapje.
Bij regen zijn we afhankelijk van een paraplu.
Looproute / regels voor de kantine
Mede aan de hand van opmerkingen van leden hebben we de
looproute bekeken.
Voorlopig is de ingang via de
schuifdeur en uitgang via de
hoofddeur (bij toilet).
Suggesties blijven welkom.
Toekomstige toernooien
Hoopvol kijken we ook vooruit naar mogelijke
toernooien. Gaat het lukken?
Op 25 januari horen we weer meer.
Op 2 april staat het sextettoernooi gepland
met 8 of meer teams.
Daarvoor is inmiddels een plan
voor een aangepaste baanindeling om voldoende speelruimte
te creëren. Een uitwerking staat
op de website onder “info”.
Het blijft allemaal erg onzeker, maar als het
doorgaat zul je op tijd moeten inschrijven.
De inschrijving start 15 februari via ontip.
De voortgang van de NPC wordt 25 januari besloten. Als we 5 februari niet kunnen spelen,
stopt de NPC en eindigen we op de 2e plek.

Borden
In de kantine zijn twee borden aangepast.
De prijslijst is gewijzigd omdat we vanwege de
gestegen kosten genoodzaakt zijn om de
prijzen van de consumpties te verhogen.
Ook het erebord heeft een nieuw uiterlijk.

Prijzen
Het bestuur heeft ook opnieuw
gekeken naar de mogelijkheden
van de prijzen bij toernooien.
Die prijzen zouden in verhouding moeten zijn met de inleg.
Meestal komt dat goed uit, maar voor het
avonddoublette is het nodig de inleg per
deelnemer te verhogen naar € 2 om ook daar te
kunnen werken met VVV-bonnen.
Meedenken?
Het bestuur doet haar uiterste best om alles zo
goed mogelijk te organiseren en te regelen,
maar er zal ook af en toe wat misgaan.
Bespreek positieve zaken met iedereen, maar
kom met kritiek eerst bij het bestuur.
Suggesties, ideeën, opmerkingen zijn welkom!

Groeten
Het bestuur van Hattem Petanque

