BBSA Limburg
Beste snookerliefhebber,

Het jaar loopt op zijn einde. Een jaar in mineur, zeker niet in het minst op snookergebied.
We kunnen enkel hopen dat we in 2021 snel terug onze geliefde sport kunnen beoefenen.
Met de tijdelijke sluiting van de horeca is het huidige snookerseizoen een halt toegeroepen. Wij
hopen dat deze periode spoedig zal eindigen, hoewel we nog geen idee hebben wanneer dit het
geval zal zijn.
De vooruitzichten die we bij de ingang van de maatregelen in oktober kregen, gaven ons nog goede
moed om het seizoen, zij het wel met wat vertraging, af te kunnen werken. Dit is nu echter door de
ontwikkelingen in het COVID-19-verhaal en de hieruit voortgevloeide verlenging van de
maatregelingen geen optie meer.
Voorlopig gaan we er wel van uit dat we op een gegeven moment de competitie verder zullen
kunnen zetten en we zullen dan trachten om toch alleszins de heenronde af te werken.
We willen benadrukken dat dit scenario op het huidige moment onze betrachting zal zijn, maar dat
de uitvoering ervan zal afhangen van het moment van de heropening van de horeca en de
toestemming om wedstrijden te mogen organiseren. Indien er pas binnen afzienbare tijd een
heropening komt en de resterende tijd om de heenronde af te werken niet toereikend blijkt te zijn ,
zal de gewestraad zich hierrond beraden en haar leden op de hoogte brengen van de genomen
beslissing omtrent de rest van het seizoen.
De deadline voor de uitgestelde wedstrijden van de eerste vijf speelweken zal nog worden
herbekeken en meegedeeld worden bij het hervatten van de wedstrijden.
Over welke tornooien, zowel gewestelijk als nationaal, er vanaf het moment van de hervatting nog
kunnen worden georganiseerd kan nu nog geen uitsluitsel worden gegeven. Dit zal vanaf het
moment dat hierrond een beslissing is genomen worden gecommuniceerd aan de leden.
Nogmaals, aangezien wij ook geen glazen bol hebben willen wij sterk benadrukken dat alles wat bij
deze gecommuniceerd wordt steeds onder voorbehoud is van de maatregelen vanwege de overheid.
De besturen, zowel gewestelijk als nationaal, hebben al beiden beslist dat er voor volgend seizoen
een korting op de lidgelden zal worden geboden ter compensatie van dit gehavende seizoen.
Hoeveel deze korting bedraagt zal, zodra deze definitief is vastgelegd, nog worden gecommuniceerd.
We wensen jullie alvast een geweldig nieuw jaar en laat ons hopen dat 2021 ons terug een “normaal
leven” schenkt... dat iedereen mekaar terug kan ontmoeten zonder afstandsregels, zonder te
hoeven tellen hoeveel mensen je mag zien, niet meer moeten kiezen tussen mensen…
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