Maatregelen GVP-Bestuur einde seizoen 2019-2020 ivm CORONAVIRUS
Zoals jullie allemaal weten, zijn onze lokalen gesloten door de regering t/m vrijdag 3
april 2020. Er moeten nog 5 wedstrijden kompetitie gespeeld worden om de
kampioenen en dalers bekend te maken. Als Bestuur willen wij niet liever om deze
wedstrijden allemaal te spelen en zo onze lokaalhouders te steunen in deze moeilijke
tijden.
Nu, er zijn verschillende opties die we zouden kunnen hanteren waar altijd één of
ander iets negatief zal zijn, maar wij proberen als Bestuur een deftige oplossing te
vinden om nogmaals, onze lokaalhouders te steunen.
Daarom hebben wij gisterenavond met het Bestuur beslist:
➢ Koningschap 2020 (4 > 19 april) uit te stellen tot latere datum, morgen krijgen
jullie nieuw programma en documenten doorgestuurd in aparte mail.
➢ De resterende 5 kompetitiewedstrijden in de maand april op vrijdag en
zaterdag af te werken om de kampioenen en dalers bekend te maken,
programma zie onderaan. Voor de clubs die in Aalst op zaterdag spelen, wij
hebben contact genomen met de Voorzitter en de twee resterende
wedstrijden zullen daar niet meer gespeeld worden aangezien de kampioenen
reeds bekend zijn.
➢ De Algemene Vergadering en Kampioenenviering van 24 april 2020 wordt ook
verschoven naar latere datum.
➢ Indien er verlenging zou komen van sluiting cafés, dan zullen wij als Bestuur
opnieuw bekijken welke maatregelen moeten getroffen worden.
Programma resterende kompetitiewedstrijden 2019-2020:
•
•
•
•
•

Zaterdag 4 april om 19h: speeldag 22 van 13/3/20
Vrijdag 10 april om 20h: speeldag 23 van 20/3/20
Zaterdag 11 april om 19h: speeldag 24 van 27/3/20
Vrijdag 17 april om 20h: speeldag 25 van 3/4/20
Zaterdag 18 april om 19h: speeldag 26 van 10/4/20

Indien de cafés pas op maandag 6 april mogen openen, schuift dit programma een
week door. Uiteraard zullen wij de situatie blijven opvolgen en indien er andere
oplossingen moeten gezocht worden, zullen jullie dit snel weten.
Tot slot willen wij nog zeggen dat dit een ongewone situatie is en wij verwachten van
iedereen medewerking en steun om dit tot een mooi eind te brengen. Twee dagen
biljarten in éénzelfde weekend is voor sommigen onder ons veel, maar uitzonderlijke
situaties brengen uitzonderlijke maatregelen met zich mee.

Indien er problemen zouden zijn met andere activiteiten in de cafés op zaterdag,
neem dan aub contact op met tegenstander en met ons. Indien nodig kunnen we
samen bekijken wat de beste oplossing is. Uitstellen van wedstrijden is echter
uitgesloten.
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