
Kerstdrive op zaterdag 22 december
Onze kerstdrive wordt dit jaar gehouden op zaterdag 22 december. In tegenstelling tot
voorgaande jaren zal de kerstdrive al om half elf beginnen (met inloop vanaf tien uu)  en wordt er
een gezamenlijke lunch georganiseerd. De prijsuitreiking en borrel zal rond vier uur zijn Opgeven
kan via de website of via de wedstrijdleider.

Vrije inloop op donderdagavond
Ook dit jaar kan iedereen een avondje bridge op donderdag (bridge à la carte). Leden (1,50 euro
per persoon) en niet-leden (2,00 euro per persoon) zijn van harte welkom. Heb je bezoek en wil je
wat anders, kom dan een gezellig avondje bridgen. Aanmelden via de site (klik hier).

Gezocht: leden jubileumcommissie
In 2020 bestaat Bricas alweer 80 jaar. Zoals gebruikelijk willen we die niet zomaar voorbij laten
gaan en zoeken we enthousiastelingen die mee willen helpen om dit jubileum te organiseren. Wil
je meedoen of meer weten? Praat dan even met een van de bestuursleden of de wedstrijdleider.

Contributie blijft gelijk
In de afgelopen ALV van 22 oktober is besloten om de contributie niet te verhogen. De
contributie bedraagt nu:
Voor 1 avond: 68,50 euro
Voor 2 avonden: 68,50 euro + 30 euro = 98,50 euro
Voor 3 avonden: 98,50 euro + 24,50 euro = 123 euro
Bovenstaande bedragen worden met 2,50 euro verhoogd als er niet betaald wordt via
automatische incasso. De contributie zal in de komende weken geïnd worden. Je ontvangt
daarover nog een mail.

Bestuursleden en voorzitter gezocht
Helaas hebben zich de afgelopen maand geen leden gemeld die het leuk vinden wat taken binnen
de vereniging op te pakken. Dat is jammer, met meer bestuursleden kunnen de taken beter
verdelen en blijven er geen zaken liggen. Bij deze doet het bestuur nogmaals een dringend beroep
op u. Als u wilt weten wat dat u aan tijd gaat kosten, kunt u dat vragen aan een van de
bestuursleden.

Privacy regelgeving
Tijdens de afgelopen ALV werden we gevraagd hoe Bricas omgaat met de privacy wetgeving. De
ledenadministratie wordt bijgehouden in de NBB ledenadministratie en alleen geautoriseerde
(bestuurs)leden kunnen voor hen relevante gegevens inzien. Wel bleek dat wij een aantal zaken
nog niet goed geregeld hadden. Op initiatief van Gert jan Bremer is op de website nu een pagina
opgenomen over privacy opgenomen en is ook het inschrijfformulier aangepast.
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Goede doelen drive (ook voor niet-leden)
Ook dit jaar wordt er in de kerstperiode weer een goede doelen drive gehouden en wel op
donderdagmiddag 27 december, we starten om 13.15uur en spelen 6 ronden. Deze drive staat
open voor iedere bridger (wel-of geen lid). Alle inschrijfgelden van deze drive komen te goede aan
de stichting Gulukids en specifiek aan ons sponsorkind Julius.
 
Kijk eens op de website!
Op onze website verschijnen steeds meer verhalen die voor Bricas-leden interessant zijn. Nieuw is
de maandelijkse nieuwsbrief over arbitreren. Een van onze gerenommeerde arbiters schrijft
maandelijks over een bijzondere arbitrage. Zeker voor leden die wat meer achtergrond willen
hebben over de achtergrond van een arbitrage raden we deze nieuwsbrief aan (klik hier)
Dit jaar doen 3 teams mee aan de externe competitie, ook zij maken regelmatig een verslagje van
hun prestaties en delen dat met de overige leden (klik hier)
Wil je een keer meedoen aan een toernooi? Op onze site vind je een aantal toernooien in de buurt.
(klik hier)
En als laatste, mocht je een keer thuis willen spelen dan kun je één van onze bridgekoffers lenen.
Voor 2 euro krijg je een koffer met 28 spellen, incl. uitleg. Een bridgekoffer kun je reserveren via
de website (klik hier)
 
 
Het bestuur van Bricas,
Evert Castelein, interim voorzitter en voorzitter TC
Klaas de Groot, secretaris
Paul Beentjes, penningmeester
Miep van Diggelen, vice-voorzitter
 

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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