Nieuwsbrief juni 2021
Beste leden en vrienden van BC Forum,

Er is eindelijk licht aan het einde van de corona-bridge-tunnel. Volgens de laatste berichtgeving van de
VBL en de verantwoordelijken voor de viertallencompetitie is het zeer waarschijnlijk dat de competitie
eind september terug kan opgestart worden onder normale omstandigheden. Wij als bestuur hebben
besloten om te wachten op deze versoepelingen voordat we de clubavond terug opstarten. We willen
wel de regels toepassen maar tegelijkertijd moeten we gezellig en sociaal kunnen kaarten aan de
bridgetafel. Dus zodra de regels versoepelen (geen mondmaskerplicht, geen 1,5 meter afstand houden,
kaarten gewoon delen aan de tafel, …) zullen wij de clubavond terug opstarten. Wij houden jullie op de
hoogte.
Voor het seizoen 2020-2021 hadden 32 leden hun lidgeld betaald. Omdat we niet gespeeld hebben
wegens de corona-beperkingen beslist het bestuur om deze leden gratis in te schrijven voor het
seizoen 2021-2022 (in corona-termen krijgen zij dus een voucher voor het seizoen 2021-2022). Dit wil
zeggen dat de bijdrage voor de VBL (36€ per lid) door de club zal betaald worden. Deze leden moeten
dus enkel hun bijdrage voor Bridgekontakt betalen als zij het tijdschrift wensen (8€ voor de
elektronische versie, 20€ voor de papieren versie, 28€ voor beide versies).
Er wordt geen lidgeld teruggestort aan leden die geen lid wensen te blijven.
Rekeningnummer: IBAN BE12 0682 2540 5492 -BIC GKCCBEBB
We blijven welkom in ons nieuw lokaal, zowel de maandagavond als de zaterdagnamiddag. We zullen
op maandag wel vroeger moeten starten omdat de cafetaria om 23.30 uur sluit. Dus starten om 19.30
en strikt met de klok spelen. Op zaterdag sluit de cafetaria om 20.00 uur. Dat zou dus geen probleem
mogen zijn voor de competitie. Adres: Royal Laeken Tennis Club, Tennisdreef 25, 1780 Wemmel.
Leden die competitie willen spelen, kunnen zich opgeven bij Erik Gerlo of bij Luc Meeuwsen. We
hebben een ploeg in 2de nationale en een ploeg in Liga.

Namens het bestuur van BC Forum,
Met vriendelijke groeten,
Luc Meeuwsen
24/06/2021
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