Nieuwsbrief augustus 2015.

Beste mensen.
Na weer een jaar van onrust beginnen we op dinsdag 1 en vrijdag 4 september met frisse energie
het nieuwe seizoen 2015 / 2016 onder onze nieuwe naam ANRB de Parel.
De clubnaam de Parel blijft bestaan met het voorvoegsel ANRB, die de samensmelting van beide
clubs weergeeft.
Onder deze naam gaan we verder met het volgende bestuur:
Voorzitter:
Nanny van Dijk-Jongman
Vice voorzitter:
Alice Goedemondt- van de Pol
Secretaris:
Gerard van den Berg
Penningmeester:
Henk Lubout
2e penningmeester: Wim van Heumen.
Jack Kerkhoff heeft, om persoonlijke redenen, als bestuurslid en als lid, afscheid genomen van de
Parel, hetgeen ons zeer spijt. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de club.
De wedstrijdleiders:
Op dinsdag : Mieke Bosman met Harry Koffijberg.
Op vrijdag : Yvo Bouman en Frans Goedemondt, om de beurt een competitie ronde.
Zij vormen samen de Wedstijdcommissie met de voorzitter als lid van het bestuur.
De afmelding voor dinsdag blijft op dezelfde manier, tijdens de speelmiddag in de agenda,
anders per mail miekeclausbosman@gmail.com of per tel. naar Mieke 521 75 66 (op de speeldag
echter tussen 09:00 en 10:00 uur).
De afmelding voor vrijdag op de lijst op de speelmiddag, per mail afmeld-vr@anrbdeparel.nl of
per tel. 06 8175 3617 (op de speeldag echter vanaf 9.30 uur).
Zie verder het Bridge Programma 2015 – 2016, met het speelrooster, dat u bij deze nieuwsbrief
aantreft.
Er zijn geen Lief en Leed dames meer, Ans van der Kamp en Tony Mentink,respectievelijk van de
Parel en de ANRB gaven beiden te kennen daarmee te willen stoppen nadat ze dit jarenlang voor
de club hebben gedaan. Natuurlijk laten we onze zieken niet in de steek en willen we graag mee
blijven leven met hun wel en wee. Dat doen we met een kaart en indien nodig met een bezoekje.
Ans en Tony heel hartelijk dank voor jullie tomeloze inzet, houdt ons op de hoogte.
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al in april / mei begonnen, want een nieuwe club
vraagt nieuwe Statuten, een nieuw Huishoudelijk Reglement en ook het Wedstrijdreglement is
opnieuw opgesteld.
Alle resultaten daarvan zullen we presenteren op onze Algemene Ledenvergadering op
vrijdag 16 oktober aanvang 13.30 uur. De stukken zullen u ruimschoots op tijd worden
toegezonden. We verzoeken u dringend deze te lezen, eventuele vragen kunnen dan ter
vergadering worden beantwoord.
Er moest een nieuwe bankrekening aangevraagd worden, en er is gekeken naar de hoogte van de
contributie enz.enz.
We gaan er met z’n allen weer een goed seizoen van maken. Wij hebben er zin in en hopen u ook.
Wij vragen onze leden ons daarbij te helpen, gezelligheid maken we samen. Blijf na afloop nog
eens even een praatje maken, het liefst onder het genot van een drankje. Dit zal ons nog steeds
gepresenteerd worden door onze onvolprezen gastvrouwen Henny de Hey en Joke de Zwart,
beiden al 25 jaar onze vaste vrijwilligers op deze post. Houdt ze in ere!
Een fijn en gezellig bridgeseizoen, vooral in goede gezondheid!
Namens bestuur en wedstrijdleiders van de ANRB de Parel.
NB: Het Denksportcentrum is op de speeldagen te bereiken op nr. 055 785 10 79.

