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Beste leden,
Juli 2021, het seizoeneinde van dit speciale rampjaar komt in zicht.
Door de corona-pandemie hebben we bijna niet (life) kunnen bridgen en in de loop van het jaar is er jammer genoeg
een lid overleden.
Door de vaccinaties en de verbeterde toestand hebben we toch een vooruitzicht op een normaal seizoen 2021-2022.
Enkele vaststellingen en plannen voor dit seizoen:
1) Het lokaal.
De wijziging van de uitbating is voorlopig zeker en vast een verbetering: er is een betere communicatie en de
uitbater(s) zien ons graag komen bridgen.
Zo heeft Dave Laermans ons beloofd, dat zelfs tijdens de verbouwingen (januari ???) er plaats vrij gemaakt wordt om
te kunnen kaarten (in de grote zaal). Dit aanbod geldt voor dinsdagavond, maar ook voor zaterdagen.
Dit is voor ons als club een hele opluchting.
Wel hebben ze aangekondigd, dat de zaak met het eindejaar 14 dagen gesloten is (van 23 december tot 9 januari).
Voor ons betekent dit dus dat er op 28 december en op 4 januari geen tornooi gepland wordt.
Uitwijken naar een andere locatie is ondoenbaar.
2) Dinsdagtornooien.
Deze blijven gewoon doorgaan, zoals we nu bezig zijn. De coronaregels zijn niet plezant, maar tot er nieuwe
protocollen zijn, moeten we deze opvolgen. Vooral de biedboxen meenemen is lastig, want na een ronde of 4 komt
men overal te velde een onbeheerde box tegen. Tracht dit beter op te volgen tot deze regel wordt afgeschaft.
Inschrijven blijft ook nog verplicht, maar ik hanteer nu de regel: niet afgezegd betekent : aanwezig op volgende
dinsdag. Voor nieuwe spelers: inschrijven (of afzeggen) kan nu tot dinsdagmiddag.
3) Viertallen.
Zoals voorgaande jaren blijven er 2 ploegen in competitie.
4) Lidgelden.
Een nieuw seizoen betekent ook hernieuwing van het lidmaatschap en betaling van het lidgeld. Zoals voorheen wil ik
vragen om het verschuldigde bedrag te storten op onze bankrekening voor 20 augustus 2021. Dit bedrag bestaat uit 3
delen: lidmaatschap VBL 36 €; lidgeld BCG 10€ en eventueel een abonnement Bridge Beter Magazine (Geen : 0€ |
Digitaal : 8 € | Gedrukt en bezorgd : 20 € | beide versies : 28 € ).
Dit betekent voor de meesten 46 € + het abonnementsgeld BBM (in totaal: 46 € of 54 € of 66 € of 74 €)
Voor de personen, die al hoofdlid zijn bij een andere club: 10 €.
Het rekeningnummer van onze club is : BE68 9795 3714 0434 (opgelet: gewijzigd).
5) Marktbridge.
Onze kroegentocht zal weer georganiseerd worden: nl. op 21 mei 2022.
Meer info in het voorjaar.
6) Prijzentornooi.
Ook ons prijzentornooi kan weer plaatsvinden. Zoals gebruikelijk op de 3de donderdag van september: dus op
16/09/2021 om 19u30. De uitbaters verwelkomen ons ook op deze ongebruikelijke dag.
We behouden het verloop van vorige jaren: een gratis individueel tornooi met hapjes en prijzengeld.
Inschrijven kan vanaf nu gebeuren.
Veel plezier in volgend seizoen.
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