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Nieuwsbrief november 2018

1. Terug naar Ruusbroec
Wegens werken in Den Boomgaard zijn we genoodzaakt uit te zien naar een andere
locatie voor onze maandagavondbridge. Het lijkt te kunnen in het Jan-VanRuusbroeckollege (Forumlaan 1 te Laken), in het lokaal waar onze Memoryday
doorging. We doen een proef van 5 weken vanaf 19 november.
Mogelijke nadelen zijn lawaaihinder van het sportlokaal dat tot half 9 in gebruik is of
van zwembadgebruikers die langs de bar (ons lokaal) naar buiten gaan.
Parkeerplaatsen in de Forumlaan zijn kostenvrij na 19 uur.
Een belangrijk punt is dat we zeker om 24.00h het lokaal moeten afsluiten. We zullen
dan ook beginnen om 19.45. Kom tijdig!
2. Leden 2017-18
BC Forum telt nu 50 leden (vorig jaar 52) waarvan er 39 (vorig jaar 44) via onze club
bij de VBL zijn aangesloten. De lijst op onze website is bijgewerkt. Indien uw
gegevens

onjuist

of

onvolledig

zijn,

stuur

dan

a.u.b.

een

bericht

naar

erik.gerlo@telenet.be.
3. Clubkampioenschap 2017-18
Luc Meeuwsen was primus (voor de zevende maal) met een score van 63.3 %
(gemiddelde van de 20 beste resultaten), voor Patrick Finaut (61.58 %) en Marie-Irene
Heyvaert (59.67%). De volledige uitslag vindt u op onze website.

plaats naam

Beste 20

deelnames

1

MEEUWSEN LUC

63,30%

33

2

FINAUT PATRICK

61,58%

30
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3

HEYVAERT MARIE-IRENE

59,67%

36

4
5
6
7
8
9
10

VOLCKE PHILIPPE
BANEN MARK
LANCKMANS ERIC
PEETERS IVAN
HEYLEN BERT
HENDRICKX JULES
MAERTEN RITA

59,25%
56,84%
56,78%
56,10%
55,87%
55,07%
52,87%

30
29
33
34
26
35
35

4. Interclubcompetitie 2018-19
Onze club heeft 3 ploegen ingeschreven:


Forum 1 in Nationale IIB; kapitein is Patrick Finaut



Forum 2 in Nationale IIIA; kapitein is Ivan Peeters Ivan



Forum 3 in Liga 1B; kapitein is Rita Maarten

De uitslagen van onze ploegen zijn terug te vinden op onze website (onder de tab
“Competitie”). Supporters zijn van harte welkom bij één van de volgende
thuiswedstrijden in Hotel La Chaumière (10 en 24 november, 19 januari, 2 en 23
februari).
5. De zaak GDPR
Naar aanleiding van de wet op de privacy, moeten ook wij de toelating hebben voor
het versturen van mails en nieuwsbrieven.
Bridgeclub Forum houdt volgende gegevens bij van zijn leden: naam en voornaam,
adres, emailadres, telefoonnummers (vast en/of mobiel), VBL-nummer, clubnummer.
Persoonsgegevens worden verwerkt door Bridgeclub Forum voor ledenbeheer en
organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van de
inschrijving bij de Vlaamse Bridge Liga en om leden op de hoogte te houden van
clubactiviteiten.
De gegevens worden bijgehouden op de PC van de secretaris van bridgeclub Forum
en op de website van de vereniging (paswoord beveiligd). Op eenvoudig verzoek
kunnen leden hun gegevens laten wijzigen of verwijderen.
De gegevens worden uitsluitend verdeeld aan leden van bridgeclub Forum en aan de
Vlaamse Bridge Liga.
De gegevens van een uittredend lid worden bijgehouden tot 1 jaar na het begin van
het lopende bridgeseizoen.
Deelnemers aan clubtornooien worden vermeld met naam, voornaam en uitslag op de
website van de club en op de website van de Vlaamse Bridge Liga.
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Naar aanleiding van de wet op de privacy, moeten ook wij de toelating hebben voor
het versturen van mails en nieuwsbrieven. Mocht u de bovenvermelde berichten niet
meer willen ontvangen, ontvingen we graag een negatief antwoordje

Vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van BC Forum,
Erik Gerlo
01-11-2018
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