Nieuwe website
Het internetadres van de nieuwe website is:
http://users.telenet.be/bridgeclubforum
Sla dit adres meteen op bij de favorieten van je internetbrowser of maak een
snelkoppeling op het bureaublad.
U vindt er:
• informatie zoals de samenstelling van het bestuur, het huishoudelijk
reglement en de statuten van onze vereniging, de nieuwsbrieven van de
laatste twee jaren en de verslagen van de algemene vergadering.
• de agenda van geplande en afgelopen activiteiten, met de bijhorende
foto's, overgenomen uit de vorige websites
• de maandelijkse tussenstand van het clubkampioenschap en een overzicht
van de clubkampioenen sedert 2004. Kan iemand het lijstje aanvullen?
• links naar uitslagen/rangschikking van onze competitieploegen.
• de lijst van de boeken in onze bibliotheek
• de ledenlijst, met een paswoord (forum) beveiligd . We zouden het op prijs
stellen indien ieder zijn eigen gegevens zou controleren en foute
vermeldingen zou willen doorgeven via erik.gerlo@telenet.be.
• nog enkele interessante links, overgenomen uit de vorige websites.
Hartelijk dank aan onze vorige webmasters Geert Van Soom en Ann Chapelle voor
het jarenlange bewaren van het kostbare beeldmateriaal, en ook aan Eric
Lanckmans voor alle nuttige tips.
Interclubcompetitie 2012-13
Met nog één wedstrijd te spelen is de stand van onze ploegen als volgt:
• Forum 1 (nationale IIA): 4de met een gemiddelde score van 15,2
• Forum 2 (Liga 1C): 5de met een gemiddelde score van 14,0; nog 13 punten
nodig om zeker te zijn van het behoud
• Forum 3 (Liga 1B): 6de met een gemiddelde score van 14,3; nog 10 punten
nodig om zeker te zijn van het behoud
• Forum 4 (Liga 2E): 4de met een gemiddelde score van 14,9; nog 12 punten
nodig om zeker te zijn van het behoud
De titels komen allicht volgend jaar. Clubleden die onze competitieploegen willen
versterken of een nieuwe ploeg willen opstarten worden verzocht dit zonder
dralen of schroom te melden aan één van de bestuursleden.
Komende activiteiten
De Algemene Vergadering zal doorgaan op paasmaandag 1 april. Verdere
inlichtingen krijgt u in een volgende nieuwsbrief. Hou alvast deze datum vrij!

Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Bridgeclub Forum,
Erik Gerlo
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