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’t Harde, 28 juli 2020 
 

Goednieuwsbrief 
 
In de bestuursvergadering van 23 juli jl. heeft het bestuur besloten het seizoen 2020/2021 te starten op 
maandag 7 en dinsdag 8 september. Uiteraard zijn de adviezen van het RIVM en de praktische tips van de 
Bridgebond leidend. Blijf bij ziekte of niet lekker voelen thuis, houd 1,5 m afstand en ontsmet regelmatig uw 
handen. 
We zullen bij het bridgen de volgende regels hanteren: 
a. Er worden 2 tafels in de lengte tegen elkaar geschoven. Deze staan op 1,5 m van elkaar. 
b. Er staat geen 5e stoel bij. 
c. Het podium wordt bij het bridgen betrokken, o.a. voor de wedstrijdtafel. 
d. Bij binnenkomst handen ontsmetten. Op elke tafel staat een ontsmettingsmiddel. 

De desinfecteermiddelen voor handen en materiaal worden door het MFC geleverd. 
e. Biddingboxen moeten bij het wisselen van tafel meegenomen worden naar de volgende tafel. U mag ook 

uw eigen biddingbox van thuis gebruiken. 
f. Bridgemates mogen alleen bediend worden door Noord. Oost controleert, maar raakt het kastje niet aan. 
g. Voor de bediening worden speciale pennen met rubber uiteinde gebruikt (meenemen bij wisselen). 
h. De looproute bij het wisselen is met de klok mee. 
i. Volgens het RIVM is de overdracht van het virus op de speelkaarten vrijwel nihil. 
j. Als u een mondkapje of handschoenen wilt dragen, mag dit (is momenteel niet verplicht). 
 
Willem Sluijter en Piet Offringa hebben overleg gehad met de beheerder en geconstateerd dat de 
luchtverversing goed is en dat er alle medewerking wordt verleend door het MFC. Als er nog vragen of 
opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaande regels kunt u contact opnemen met het bestuur. We 
zouden wel graag van tevoren willen weten of u ondanks deze maatregelen het niet veilig vindt om te komen 
bridgen. Dit kan gemeld worden bij de wedstrijdleider  

Willem Sluijter, tel.: 0525-651819, E-mail: w.sluijter2@kpnplanet.nl. 
Willem heeft het speelschema opgesteld, deze is in de bijlage te lezen en zal op de website gezet worden. 
 
Een belangrijke datum is 26 september 2020. Na de algemene ledenvergadering, die om 10.00uur begint, 
wordt er voor alle leden een bridgedrive met lunch georganiseerd met na afloop de prijsuitreiking en verloting. 
De kosten zijn € 12,50 euro p.p. incl. koffie/thee, lunch en een drankje na afloop. Wij hopen op een grote 
deelname. 
 
De agenda voor de algemene ledenvergadering zal u nog toegestuurd worden. Een belangrijk agendapunt is 
een unaniem voorstel van uw bestuur om als vereniging lid te worden van de Ned. Bridgebond. Deze heeft in 
de coronacrisis zijn nut dubbel en dwars bewezen. Gevraagd en ongevraagd worden er aan de verenigingen 
adviezen op maat verstrekt. Als niet lid zijnde van de bond hebben wij elkaar als bestuur, maar ook u, op de 
hoogte gehouden over de ontwikkelingen. 
In coronatijd heeft de bond stepbridge opgezet voor de leden waardoor thuisbridgen in clubverband mogelijk 
is. Andere voordelen zijn: 11 x per jaar ontvangt u het lezenswaardige maandblad Bridge. De uitslagen komen 
op de site van de bond, deelname is mogelijk aan Ruitenboer en aan regionale competities. De club kan steun 
krijgen bij problemen. 
Wij hebben becijferd dat d.m.v. een contributieverhoging van € 10,-- per lid wij ons kunnen aansluiten bij de 
Bridgebond. Op 26 september zal dit voorstel in stemming worden gebracht op de algemene 
ledenvergadering en wij hopen dat u akkoord zult gaan met ons voorstel. Daarna zal het als agendapunt op 
elke volgende ledenvergadering komen te staan ter evaluatie. 
 
Met u hopen we dat we weer gewoon lekker kunnen gaan bridgen en dat een tweede coronagolf achterwege 
blijft en er een werkend vaccin gevonden wordt! Tot 7 of 8 september. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur, 
Fred de Beer, voorzitter 
Nel van Hulsteijn, secretaris 


