Jaarverslag secretaris 2019 – 2020
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Fred de Beer
Secretaris:
Nel van Hulsteijn
Penningmeester:
Henk Dirkzwager
Hoofdwedstrijdleider: Willem Sluijter
2e wedstrijdleider:
Piet Of fringa

Leden
Het seizoen 2019 – 2020 begon met 61 leden. Helaas zijn twee leden overleden, Liny Duran en
Wijnand Akkerman. Halverwege het seizoen hebben twee leden bedankt, aan het einde nog een lid,
maar er hebben zich 8 nieuwe leden aangemeld. Een lid heeft zich spontaan aangemeld, een cursist
van Ton de Mönnink en twee deelnemers aan de opleiding van Diny Flier zijn lid geworden. De
Bridgeclub Elburg is opgeheven en de leden zijn benaderd om lid te worden van BC ’t Harde. Dit heeft
tot nu toe 4 nieuwe leden opgeleverd. Op 1 september zijn er 64 leden, 29 leden spelen alleen op
maandag, 21 alleen op dinsdag en 14 leden spelen op beide dagen.

Open dag MFC Aperloo
Op 9 november 2019 werd een open dag georganiseerd door het MFC en was bedoeld om meer
bekendheid te geven aan de aangesloten verenigingen. De bridgeclub was met een aantal
enthousiaste en vrijwillige leden aanwezig om het bridgen te promoten en het spel aan
belangstellenden uit te leggen. Er was promotie- en lesmateriaal aanwezig. De belangstelling was
matig.

Kerstdrive
Op dinsdag 17 december werd de Kerstdrive gehouden voor alle leden. De wedstrijdleiding had weer
een leuke vorm van bridgen bedacht, nl. de actieve dummy. Er deden 44 leden mee en er werden 18
spellen gespeeld. Aan het eind werd een verloting gehouden. Onder het genot van een hapje en een
drankje was de prijsuitreiking van het bridgen en de verloting. De winnaars, Fred en Dinie Post,
ontvingen ieder een f les wijn.

Voortijdig einde bridgeseizoen
Op 10 maart was de laatste bridgeavond. Op 15 maart werd door de regering een lock-down
af gekondigd vanwege het coronavirus en alle activiteiten werden met onmiddellijke ingang afgelast.
Sinds die tijd is er niet meer gebridged en kon de voorjaarsdrive op 25 april ook geen doorgang
vinden.
Als genoegdoening voor het missen van de wekelijkse clubmiddagen/avonden heeft het bestuur
persoonlijk aan alle leden een bos rozen gebracht.
Om de leden op de hoogte te houden over de voortgang van het bridgen in clubverband in coronatijd
heef t het secretariaat een aantal mails van de Ned. Bridgebond doorgestuurd naar de leden. Dit kon
omdat de secretaris persoonlijk lid is van de b ridgebond.
Ook de leden hebben hun best gedaan en kopij ingeleverd. Deze verhalen werden in twee
Nieuwsbrieven uitgegeven. Op alle acties zijn leuke reacties binnengekomen.
Door het voortijdig einde van het bridgeseizoen kon er geen clubkampioen gehuldigd worden.
Hopelijk kan dat in 2021 wel weer.
Nel van Hulsteijn
secretaris

