BILJARTVERENIGING “DE VOSCUYL”
Secretariaat: Oude Rijnzichtweg 4, 2342AV OEGSTGEEST, tel.: 071-5177522 / 06-14137216
e-mail: ahazenoot@hazenoot.nl, bankrekening 9198.02.257

Voorzitter:

C. Bavelaar

(tel. 06-53110074)

Penningmeester:

P. Onderwater

(tel. 06-40385463)

Secretaris:

A. Hazenoot

(tel. 06-14137216)

Bestuursleden:

H.J. van Eygen

(tel. 071-5212700)

H. Wijnnobel

(tel. 06-13230280)

Speellocatie:

Biljartcentrum Oegstgeest (BCO),
De Voscuyl 38a, 2341BJ Oegstgeest

(tel. 071-5173838)

Onze vereniging speelt op donderdagavond. We zijn een uitgesproken gezelligheidsvereniging. De leden
van onze vereniging (max. 25) spelen voor het grootste deel een moyenne tussen 1 en 3 (een enkele
uitschieter daargelaten). We spelen onze partijen ( vier roosters libre en één rooster bandstoten per jaar)
met een scheidsrechter, die altijd gelijk heeft, waardoor er steeds 3 personen aan een tafel bezig zijn. Elk
lid speelt per avond 2 partijen, en “schrijft” er in principe één. Na afloop van de partijen is er de
mogelijkheid om zelf nog te oefenen, nog een “potje”met een vriend te biljarten, tien over rood te spelen
of gezellig aan de bar te kletsen.
Eén maal per jaar houden wij een gezellige avond, waar reikhalzend naar wordt uitgezien. Er wordt dan
over het algemeen behoorlijk getafeld. Uiteraard is er ook een jaarlijkse prijsuitreiking, die medio
november plaatsvindt.
De contributie voor 2013/2014 is vastgesteld op € 120,-- per jaar, het liefst te voldoen in één termijn al
kan het ook in 4 termijnen. Opgeven als lid kunt u zich bij een van onze bestuursleden of gewoon door op
donderdagavond langs te komen.

U BENT VAN HARTE WELKOM

BILJARTVERENIGING “DE VOSCUYL”
Secretaris: Bert Hazenoot, tel.: 071-5177522 / 06-14137216
e-mail: ahazenoot@hazenoot.nl,

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam :

…….……………………………………………………..

Voorletters:

…………………………………………………………...

Roepnaam:

……………………………………………………………

Adres :

……………………………………………………………
……………………………………………………………

Telefoon:

………………………………………………………........

Mobiel:

…………………………………………………………….

E-mail:

…………………………………………………………….

Geb. datum:

…………………………………………………………….

Dit formulier kan worden ingeleverd :
Op donderdagavond in het biljartcentrum bij een van de aanwezig bestuurleden, of dagelijks
in het postvakje van b.v. “De Voscuyl”, in het biljartcentrum, of via de e-mail naar het
bovenstaande adres van de secretaris. Inleveren (of aanmelden) kan ook bij een van de andere
bestuurleden.

