Toekomstige koers van de vereniging
Binnen de vereniging wordt gestreefd naar onderlinge solidariteit met rechten en plichten voor
alle leden.
Uitgangspunt voor bestuur en leden is en blijft dat BV Woezik een vereniging moet zijn met een
gevarieerd ledenbestand, waarbij in principe voor iedereen de mogelijkheid bestaat deel te nemen aan
de competitie. Spelverbetering en het bereiken van de hogere klassen in de biljartcompetitie en
persoonlijke kampioenschappen wordt door de vereniging extra gestimuleerd.
Iedereen is in principe welkom als lid bij de BV Woezik. Wel toets het bestuur de inschrijving binnen
de biljartwereld. Er worden in beginsel geen leden “gelokt” met financiële argumenten. Met betrekking
tot de dames stellen wij dat zij geïntegreerd zullen zijn in de groep senioren. Voor en door alle leden
wordt er kwalitatieve begeleiding gegeven (zowel biljarttechnisch als b.v. arbitraal), waardoor de
vereniging zich positief kan onderscheiden van andere verenigingen. Het initiatief hiervoor ligt wel bij
de steunzoekende biljarter.
Ook zijn enkele leden bereidt om, tegen een redelijke vergoeding, privéles te geven. Als lid van de
vereniging hoef je in dit geval niet ook nog eens tafelhuur te betalen.

Zowel de activiteiten van BV Woezik als die van de SBW worden door alle leden gedragen.
Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt op velerlei manieren vorm gegeven.

Al deze activiteiten vinden plaats bij Zaal Verploegen. De speelmogelijkheden zullen steeds zo
optimaal mogelijk ingevuld worden.
Het bestuur zal binnen de doelstellingen van de vereniging, zoals vastgesteld op de ledenvergadering,
een planning van activiteiten met bijbehorende financiële middelen vaststellen.

Gewenste profilering van de vereniging

BV Woezik hoopt de biljartsport te kunnen stimuleren. Zij tracht dit te doen door het imago van
cafésport om te wentelen naar een volwaardige sport met een prestatief, recreatief en sociaal aspect,
hiermede het voorbeeld van de KNBB volgend.
Zij wil haar leden alle gereedschappen aanreiken om hun spel te verbeteren en in een gezellige en
stimulerende omgeving uit te oefenen.
Zij probeert door goed georganiseerde activiteiten positief in de belangstelling te komen van de
biljartwereld en aspirant-leden.

MISSIE
Gezamenlijk de inspanning leveren om een actieve vereniging te zijn voor leden van willekeurig
welk niveau. De onderlinge solidariteit moet positief uitstralen naar de biljartsport.

