Nieuwsbrief mei 2017.
Beste leden,
Aan het einde van het seizoen 2016 – 2017 een Nieuwsbrief met enige mededelingen
zoals over:
- De Zomerbridge: In de maanden juli en augustus is er, naast de avond bridge,
iedere woensdagmiddag bridge. We hopen de middagbridgers daar een plezier
mee te doen. De organisatie is in handen van Joke van de Vegt en Nanny van Dijk
samen met een aantal vrijwilligers.
Wij rekenen op jullie komst om er samen gezellige bridgemiddagen van te maken.
- Bestuursleden: Rond de Kerst liet de voorzitter weten haar functie omstreeks de
zomer beschikbaar te willen stellen. Inmiddels zijn er meerdere bestuursleden dit
van plan en werd er dus ijverig met diverse mensen gesproken om hen te polsen of
zij interesse hadden in een bestuursfunctie. Helaas zonder resultaat, een ieder
heeft daar zo zijn redenen voor, die gerespecteerd dienen te worden.
De voorzitter heeft daarom haar besluit voorlopig opgeschort.
Het kan echter niet zo zijn, dat we met z’n allen gezellig komen bridgen, de
wedstrijdleiders hun best doen er een fijne middag van te maken en de club verder
onbestuurbaar wordt.
Het is daarom dat wij u allen oproepen er eens over na te denken of u niet degene
bent om dat te kunnen doen.
ANRB de Parel is een gewilde middag bridgeclub, dat willen we graag zo houden
en dat kan alleen met behulp en verantwoordelijkheidszin van onze leden. Laat uw
overweging aan de voorzitter weten.
- Nieuwe leden: nu al hebben we 4 nieuwe aanmeldingen voor het nieuwe seizoen.
Vier dames met weinig ervaring, die bridge les hadden op maandagavond en nu
graag op dinsdagmiddag verder willen bridgen,.
Deze beginners zullen gaan meedraaien in de B – lijn en als er tegen hen gespeeld
wordt, zullen we daar soepel mee om moeten gaan. Dat geldt zowel voor de
spelers als voor de wedstrijdleiding. Bridge heeft nieuwe leden nodig. Als deze zich
aandienen, zullen we daar zorgvuldig mee om moeten gaan. Wij hebben het ook
moeten leren. Wij pretenderen een gezellige club te zijn, daar moeten we samen
onze best voor doen.
- Vakantie: Sommige leden zijn al op vakantie, anderen gaan nog. Allen een hele
goede zomer gewenst. Misschien tot ziens op de woensdagmiddag of op de
Barbecuedrive op zaterdag 9 juli, hiervoor is de inschrijving geopend. (zie de
website Van Denksportcentrum Noord). Het nieuwe seizoen begint weer op vrijdag
8 september en dinsdag 12 september.
Zie verder het nieuwe Speelrooster.
( http://www.anrbdeparel.nl/BridgeProgramma/Speelschema%202017%20-%202018.pdf )
Eventuele zieken een voorspoedige beterschap!
Hartelijke groeten
Bestuur en Wedstrijdleiders.
mei 2017.

