Haacht, 27 juni 2018,

Beste bridgevrienden,

Ik weet niet of er een direct oorzakelijk verband is, maar de temperaturen lopen
gestaag op en de spanning omtrent Engeland-België stijgt ook alom : zullen ze zich
inhouden of gaan ze voluit om de Engelsen gewoon op te rollen? Om voluit te kunnen
genieten van de match of van de rust in de vrije natuur nu alle voetbalfanaten voor hun
buizeke zitten, willen we jullie vandaag al vergasten op heel wat nieuws, goed en ook
iets minder leuk…
Lidgelden seizoen 2018-2019
Laat ons maar meteen door de zure appel bijten en het minder leuke nieuws serveren,
dan zijn we ervan af. In het kader van de grote actie “Bridge to the Future”, (bij
Bridgecontact van vorige maand zat een uitgebreide brochure over de vele
vernieuwingen) heeft de VBL besloten om de lidgelden op te trekken naar 50 euro
(gezinsleden = spelers uit hetzelfde gezin dus, betalen 40 euro pp). De lidgelden
werden al een aantal jaren geïndexeerd, maar de club heeft deze indexering nooit
doorgerekend naar zijn leden, maar nu is dit niet langer houdbaar. Spelers die via onze
club geregistreerd zijn bij de VBL betalen dus voortaan 50 + 10 euro lidgeld,
gezinsleden 40 + 10 euro. Ons rekeningnummer echter blijft wel zeer standvastig:
BE10 7755 9864 3504 van Bridge Club Haacht.
Het bestuur kan zich wel vinden in de vernieuwingen die de VBL wil doorvoeren (ga
maar eens kijken op de website van de VBL, die ziet er eindelijk niet meer negentiendeeeuws uit!), maar betreurt dat in de hele campagne niet openlijk gecommuniceerd
wordt over de financiële impact voor de leden.
Bescherming van de persoonlijke gegevens
Als gevolg van de nieuwe Europese richtlijn ter bescherming van de persoonlijke
gegevens (GDPR genoemd) is ook bridgeclub Haacht verplicht geweest een
procedure ter bescherming van de persoonlijke gegevens van zijn leden op te stellen.
Deze privacy verklaring is terug te vinden op onze website www.bridgeclub-haacht.be.
Een overzicht van de bijgehouden data, en het gebruik hiervan door onze club, kan bij
de verantwoordelijke worden geraadpleegd. Verder kan u eveneens bij hem/haar
inzage vragen van uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Zomerplanning
Ons clublokaal is gesloten van maandag 16 juli t.e.m. 16 augustus. Vanaf 18 juli
kunnen we gelukkig weer terecht bij Gwenny en Roger in Café Sparta aan Haacht
Station. We wensen de sympathieke ploeg van Den Dijk een rustgevende vakantie
toe, zodat ze ons mooi bruingebrand weer kunnen ontvangen vanaf 17 augustus!

Jaarlijks tornooi: 9 september 2018

Naar goede gewoonte beginnen we het nieuwe seizoen met ons jaarlijks tornooi, de
tweede zondag van september. Al even traditioneel zorgen traiteur Conny en de
voltallige bestuursploeg voor een prachtig koud buffet na de bridgedrive. Inschrijven
kan nu al door overschrijving van 27 euro (bridge: € 5 + buffet € 22) op ons gekende
rekeningnummer : BE10 7755 9864 3504 .
Herfstweekend : 09-12 november 2018
We zijn blij om jullie al ons volgend clubweekend aan te kondigen! Van vrijdag 09
november tot maandag 12 november verblijven we in hotel “Boschoord” in Oisterwijk,
vlakbij Den Bosch in Nederland. Gedetailleerde informatie volgt op een later tijdstip.
Halve marathon : zondag 25 november 2018
We kunnen jullie ook al onze vierde halve marathon aankondigen, die plaats zal vinden
op zondag 25 november 2018. Alle informatie hierover krijgen jullie in een volgende
nieuwsbrief!
Bestuursvergaderingen
Vanaf het nieuwe seizoen zullen de verslagen van de bestuursvergaderingen op de
website van BCH geplaatst worden, zodat alle relevante informatie meteen voor
iedereen zichtbaar is.
Het bestuur wenst alle leden en hun naasten een heel fijne zomer toe, met aangename
temperaturen, veel zon en (vanaf 16 juli) géén voetbal meer! En vooral veel
bridgeplezier, waar ook ter wereld.
Henk

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Bridgeclub Haacht voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg
van uw lidmaatschap en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van
persoonsgegevens vindt u op onze website www.bridgeclub-haacht.be.

