NIEUWSBRIEF – AUGUSTUS 2019
Beste leden, bridgevrienden,
Hierbij wat extra clubnieuws :
Lidgelden seizoen 2019-2020
Diegenen die heden hun lidgeld nog niet hebben voldaan : mogen wij jullie vragen om
voor eind augustus de betaling uit te voeren op het rekeningnummer BE10 7755 9864
3504 van BC Haacht met vermelding van uw naam en de gewenste categorie :
Cat 1 : geregistreerde speler : 46 € (VBL 36 + BCH 10)
Cat 2 : geregistreerde speler + digitale versie BB : 51 € (VBL 41 + BCH 10)
Cat 3 : geregistreerde speler + papieren versie BB : 61 € (VBL 51 + BCH 10)
Cat 4 : cursist 1e / 2e jaar : 10 €
Cat 5 : steunend lid : 10 €
Indien je geen lid meer bent bij aanvang van het nieuwe seizoen (ingang 1 september
2019) zal voor deelname aan onze clubtornooien de inleg 3,50 € (tarief niet-leden)
bedragen. Je kan ook contant je lidgeld betalen bij aanvang van een tornooi. Via
bepaalde mutualiteiten kan je ook een gedeelte van het lidgeld terugbetaald krijgen :

Jaarlijks herfsttornooi
Voor ons herfsttornooi dat zal doorgaan op zondag 15 september kan nog worden
ingeschreven. Het tornooi wordt naar goede gewoonte afgesloten met een koud buffet
dat verzorgd wordt door Conny. De prijs voor bridge, aperitief, koud buffet én dessert
bedraagt 25 euro per persoon. Ook niet-bridgende partners kunnen deelnemen aan
het buffet (inclusief aperitief en dessert) aan de prijs van 25 euro. Diegenen die enkel
willen deelnemen aan het tornooi betalen 10 euro per speler (bridge + aperitief). Vooraf
inschrijven is verplicht en kan ‘ad valvas’ op de inschrijvingslijst of via een van de
bestuursleden en is definitief na storting van het verschuldigde bedrag op onze
gekende rekening BE10 7755 9864 3504 met vermelding van ‘herfsttornooi + namen
spelers’. De bridgedrive start stipt om 13u30.

Herfstweekend 2019
Van vrijdag 8 november tot maandag 11 november hebben we 30 kamers
gereserveerd in strandhotel “Bos & duin” in Oostkapelle, vlakbij Domburg in Zeeland
(Nederland). Gedetailleerde informatie kan u vinden op het infobord in ons clublokaal.
Momenteel zijn reeds meerdere kamers gereserveerd. Uw reservatie is in orde na
betaling van een voorschot van € 50 op het rekeningnummer BE10 7755 9864 3504
van BC Haacht. Toewijzing op basis van datum van inschrijving.
Vervanging speelkaarten
Het bestuur heeft beslist dat in de toekomst de speelkaarten 3x jaarlijks zullen worden
vervangen : bij aanvang van het nieuwe seizoen (01/09), met Nieuwjaar (01/01) en
begin mei (01/05).
Drink aanvang seizoen 2019-2020
Naar aanleiding van de aanvang van het nieuwe seizoen biedt de club op woensdag
4 september en vrijdag 6 september alle aanwezige spelers een consumptie aan.

Het bestuur,
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.

