Haacht, 9 juni 2017,

Beste bridgevrienden,
Is er iets aan de hand met ons universum? Opperidioot Trump stapt uit het
klimaatakkoord, het blijkt dat de Britten eigenlijk liever in de EU zouden blijven,
Brusselse politici geven een nieuwe dimensie aan het begrip graaicultuur, de boeren
klagen dat het niet genoeg regent en nu schijnen bio-koeien ook nog eens meer
scheten te laten dan gewone exemplaren!. Maar anderzijds: ik heb net een slaatje
met radijsjes, peterselie en bieslook uit eigen kruidentuin naar binnen gespeeld. Het
zijn de kleine dingen die een mens nog gelukkig maken. De zomer komt eraan en
dus valt er weer één en ander te vertellen.
Lidgeldentijd…
De lidgelden zijn al twee jaar geïndexeerd, maar ook nu passen wij in BCH geen
verhoging toe en blijft de bijdrage onveranderd. Via onze club geregistreerde leden
betalen € 35,-. Het steunend lidmaatschap blijft onveranderd op € 10. Uiteraard
hopen we dat iedereen nu ook met de glimlach stipt het lidmaatschap zal betalen ☺.
Ook ons rekeningnummer is standvastig: BE10 7755 9864 3504 van Bridge Club
Haacht.
Inleg bij de bridgedrives.
Al 15 jaar lang (sinds de invoering van de euro namelijk), bleef de inleg bij
bridgedrives in Haacht onveranderd op 2 euro samen met Zennebridge de
goedkoopste inleg in de wijde omtrek). Het leven wordt echter altijd wel duurder en
de club heeft de voorbije twee jaar heel wat geïnvesteerd in speelmateriaal
(bridgemates, biedboxen…). Vooral echt goede speelkaarten zijn pokkeduur
geworden en die moeten we nu ook aanschaffen. Met het speelsysteem van 9
rondes hebben we een aanmoedigings- of troostprijs ingevoerd, en door het succes
van onze vrijdagdrives (geregeld meer dan 14 tafels), willen we ook een vierde en
vijfde met een prijsje belonen. Onze financiële situatie is nog altijd gezond, en om te
zorgen dat ze dat ook blijft, heeft het bestuur eenparig besloten om de inleg van 2
naar 2,5 euro te brengen. Daartegenover staat dat we ons ledenfeest nóg
goedkoper gaan maken vanaf januari en dat we een tussenkomst overwegen bij
daguitstap en clubweekends. Ik hoop dat iedereen daar begrip kan voor opbrengen.
Zomerplanning.
Den Dijk is de hele maand juli gesloten en dus zijn we blij dat we weer in café Sparta
terecht kunnen voor onze zomerdrives. Gwenny en Roger zijn vriendelijke gastheren
en dus nemen we de kleine ongemakjes die met een tijdelijke verhuis gepaard gaan
er graag bij 😊.
Ons groot Herfsttornooi : 10 september 2017.
De zomer moet nog beginnen, maar toch willen we jullie nu al warm maken voor ons
groot open tornooi van de 2de zondag van september. Traditiegetrouw gaat Conny
ons ook nu weer een schitterend koud buffet serveren achteraf. Inschrijven kan vanaf

20 juni via de website van onze club en door storting van 25 euro (5 euro bridge, 20
euro buffet) op rekening BE10 7755 9864 3504 van BCH. We rekenen op jullie
aanwezigheid! Opgelet, het maximum aantal tafels is 24!
Herfstweekend 2017 : 10 – 13 november in Valkenburg.
Wegens het grote succes en de algemene tevredenheid bij de deelnemers gaan we
in november nog eens terug naar hotel “De Schaepkens van ST-Feyt”! Met een
andere invulling overdag, maar evenveel bridgeplezier ’s avonds. We hebben
dezelfde voorwaarden kunnen bedingen als twee jaar terug en dus komt een
tweepersoonskamer op 50€ per nacht en de toeslag voor singles is 17,5€. Na de
zomer komt hierover nog een speciale nieuwsbrief. Je bent ingeschreven na betaling
van 75€ op rekening van de club met vermelding “herfstweekend”
Ik wens iedereen voor deze zomer warmte op maat van zijn gestel, de boeren wat
regen, beleidsmensen meer gezond verstand, en alle bridgers véél kaartplezier!
Henk

