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 Nieuwsbrief mei 2020 

 

 

 

 

Beste Forumleden, 
 

 

wij hebben slecht nieuws gekregen van het Ruusbroec college. De cafetaria waar wij normaal 

spelen krijgt een andere bestemming en zal niet meer verhuurd worden aan verenigingen. We 

moeten dus op zoek naar een andere locatie voor onze maandagavond. 

 

Ook is het niet zeker of we nog terecht kunnen in La Chaumière voor de zaterdagcompetitie. Dus 

hier zou er ook een probleem kunnen rijzen. 

 

Anderzijds moeten de clubs en de eventuele ploegen ingeschreven worden voor 1 juni, 

respectievelijk 30 juni. Daar deze inschrijvingen toch een zware financiële impact hebben op de 

clubkas, heeft het bestuur besloten om de leden te bevragen over de verdere toekomst van de club. 

Normaal dient dit te gebeuren op de Algemene Vergadering, maar door de coronacrisis is dit niet 

mogelijk. Vandaar dat wij een vragenlijst hebben opgesteld voor de leden zodat het bestuur voeling 

krijgt met wat er leeft onder de leden. 

 

Gezien het belang (het voortbestaan van de club), de tanende belangstelling (4-5 tafels per 

clubavond) en de relatieve dringendheid (voor 1 juni moet het bestuur beslist hebben) wordt 

gevraagd om de vragenlijst in bijlage zo vlug mogelijk in te vullen en te mailen aan de secretaris 

(luc.meeuwsen@telenet.be). 

 

 

 

 

Namens het bestuur van BC Forum, 

Met vriendelijke groeten, 

Luc Meeuwsen 

17/05/2020 
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VRAGENLIJST 

 JA NEE 

Wenst U dat de club blijft voortbestaan als Forum BC?   

Wenst U dat de club blijft voortbestaan als fusieclub?   

zo ja, als fusieclub met ………………………………………………………….   

Wilt U op maandagavond blijven bridgen?   

Wilt U eventueel op een andere avond bridgen?   

Wilt U (eventueel op een andere dag) in de namiddag spelen i.p.v. ’s avonds?   

Wilt U competitie spelen op zaterdag voor Forum BC (of in de fusieclub)?   

   

Speelt U regelmatig op BBO bridge?   

indien ja, vind U dit een goed alternatief voor een clubavond?   

indien ja, vind U dit een goed alternatief voor de competitie?   
 

 

Opmerkingen: 
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