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Beste leden, beste bridgevrienden,
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, de dagen worden korter en somberder en die vermaledijde
corona heeft besloten ons nog een tijd te plagen, ons humeur begint wat in te zakken, de lontjes
worden langzaam maar zeker wat korter. Momenteel niets aan te doen, maar op den duur gaat het
goedkomen. Natuurlijk is gezond blijven ons hoogste goed, maar een mens kan ook niet zonder
sociale contacten en die doe je onder andere op bij de bridgeclub, wat jammer genoeg even nu niet
mogelijk is.
De prognose is, dat er voorlopig niet gebridged gaat worden: lees bij voorlopig: de komende
maanden. Sommige clubs hebben al aangegeven dat het seizoen 2020-2021 als verloren moet
worden beschouwd.
Dat brengt mij naar de afdeling financiën. Ik weet, dat dat de afdeling is van onze penningmeester
Hans Schiltmans. Hij heeft het er maar moeilijk mee. Onze huur van het pand aan de
Sleutelbloemstraat is € 2240,-- per jaar. De huisbaas heeft inmiddels de rekening van de eerste helft
van het jaar gestuurd; € 1120,-- dat bedrag zal één dezer dagen betaald moeten worden. Over een
paar maanden volgt rekening deel 2. Van enige coulance van de verhuurder is (nog) geen sprake.
Er zijn leden die vanwege corona hebben opgezegd, een paar leden kampen met hun gezondheid,
anderen vinden dit een gelegenheid om met bridgen te stoppen Mobuur is gestopt enz. Ons ledental
daalt sterk. De andere bridgeclubs (Drive-Inn, Oefenclub. Klaver Vier) in de DVAN kampen met
hetzelfde euvel. Om te kunnen overleven is samenwerken, voor iedere vereniging, een goed plan. Er
is dan ook overleg geweest tussen de besturen en de eerste vergadering over een eventuele
samenwerking is net achter de rug. Het ziet er positief uit. We streven ernaar om onze beide
speelmomenten zeker te stellen. Als er belangrijk nieuws te melden valt, wordt u op de hoogte
gehouden.
Dus nogmaals het verzoek, als u het al niet gedaan hebt: maak alsjeblieft de(verlaagde) contributie
over. Ook als er niet gebridged wordt, zijn we gewoon huur schuldig.
Het speeljaar 2019-2020 moet volgens de statuten dit jaar per ALV nog afgesloten worden, maar
helaas zal dat geen lijfelijke afsluiting worden, maar een computergestuurd.
De benodigde stukken worden u toegestuurd door secretaris Bep Westendorp.
Hou moed, hou vol en wees zacht voor elkaar.
Namens het bestuur wensen wij u voor straks fijne Feestdagen.

Alice Goedemondt - van de Pol.
Tijdelijk bestuurslid.

