
Beste bridgevrienden,
 
Naar goed gebruik willen wij jullie, zo halverwege het seizoen, op de  hoogte stellen van een
aantal wetenswaardigheden die onze vereniging aangaan.
 
Op de eerste plaats kunnen wij terugkijken op een geslaagde kerstdrive, die door maar liefst
66 paren bezocht werd, verdeeld over vier lijnen, dat net in de bridgezaal pastte. Evenals vorig
jaar stond de gezelligheid voorop en werd de inwendige mens goed verzorgd, alle reden om door
te gaan met de kerstdrive in deze vorm. Omdat het aantal paren dit jaar beduidend hoger was dan
vorig jaar, gaan wij onderzoeken wat in 2020 het beste moment is; het eerste weekend van de
kerstvakantie of het weekend daarvoor.  
 
Inmiddels is de competitie aardig gevorderd en zijn wij zeer tevreden hoe alles reilt en zeilt. Ook
de externe viertallencompetities en bekercompetities zijn begonnen, voor de verrichtingen van de
vier teams wordt verwezen naar onze website.
 
Binnenkort starten ook twee andere district competities, te weten de parencompetitie en de
seniorencompetitie, beiden worden in Alkmaar gespeeld.
De parencompetitie wordt gespeeld op de zaterdagen 18 januari en 1 februari.
De seniorencompetitie wordt gespeeld op dinsdagmiddag, bestaat uit zes speelronden en start op
11 februari.
Inschrijven voor deze competities kan via de website van ons district:  website van het
Bridgedistrict Noord Holland.
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober is gesproken over een aantal initiatieven
onder de noemer Ontwikkeling, ten behoeve van de continuïteit van de vereniging.
Een aantal leden heeft ondersteuning toegezegd betreffende communicatie, PR en jeugdbridge,
waarvoor onze hartelijke dank.
Tijdens de ALV van het district op 2 november werd gemeld dat Miep van Diggelen zich voor het
district gaat inzetten voor de verenigingsondersteuning.
Tevens werd besloten om de Commissie Jeugdbridge op te richten, die met een plan van aanpak
zal komen om jeugdbridge in het district Noord Holland te bevorderen.
Kees Bouwen, Bricas-lid van de dinsdagavond, is samen met Theo Remmerswaal en Nettie
Jonker in deze commissie gestapt. De commissie is begonnen met haar werkzaamheden, zodra
een en ander concreet is, wordt bepaald hoe Bricas hierbij aan kan sluiten. Waarschijnlijk zal
Bricas, in navolging van regio Hoorn, volgend jaar een (groot)ouder - (klein)kind  bijeenkomst
organiseren, waarvan de (groot)ouders lid van Bricas zijn. Mochten er tijdens het kerstdiner geen
gesprekstof meer zijn, probeer je nazaten dan alvast hiervoor te interesseren.
 
Tenslotte heeft het bestuur deze maand met Geesterhage gesproken over een aantal facilitaire
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zaken, waaronder de klimaatbeheersing. Geesterhage heeft ons probleem erkend en heeft
toegezegd om de nodige aanpassingen te doen. Het komende kwartaal zal het
luchtverversingssysteem worden aangepast, waardoor het in de winter en zeker in de zomer beter
vertoeven is.
 
Mocht je in de kerstperiode zin hebben om te bridgen, op maandag 30 december houden we onze
jaarlijkse goede doelen drive. Deze drive begint om 13:30 uur en is open voor iedereen, meer
informatie op onze website Tot 13.15 uur kun je je nog aan de zaal aanmelden.
 
Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen een gezellige jaarwisseling toe.
 
Het bestuur
Paul Beentjes
Miep van Diggelen
Frank van Gool
Evert Castelein

Deze e-mail is verstuurd aan evert625@gmail.com.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

 
Verzonden met   
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