Haacht, 7 juni 2019,
Beste bridgevrienden,
Vooraleer iedereen, in zomerse stemming, zonnige oorden en kustgebieden opzoekt
of tuin- en andere werken plant, nog enkele clubnieuwtjes zodat jullie een optimale
planning kunnen opmaken:
BC Haacht is 25 jaar jong
Onze club viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum en dat vieren we op zondag 16 juni e.k.
in het Sportimonium op de terreinen van Sport Vlaanderen te Hofstade-Zemst,
Trianondreef 19.
Volgend programma werd voor jullie samengesteld :
12.45 – 13.00 ontvangst en inschrijvingen
13:15 – 15:00 drive 1
15:00 – 16:00 * vrije activiteit *
16:00 – 18:00 drive 2
18:00 – 18:15 aperitief met uitslag
18:15 – …… barbecue
Drank, spelen en aansluitende barbecue voor de ronde som van 25 € (partners betalen
37 € - enkel bridge = 5 €).
Inschrijven door storting op ons gekend rekeningnummer BE10 7755 9864 3504 met
vermelding van naam of cash bij inschrijving op onze clubdagen. In bijlage kan u het
routeplan vinden. Parking bedraagt 4 € maar je kan gratis parkeren op de parking van
het zwembad van Hofstade (ca 10 minuten wandelafstand).
* In het Sportimonium, dat één van de weinige internationaal erkende Olympische
musea is, ontdek en herbeleef je ons sportverleden. Wat actiever? Vergeet dan de
volkssportentuin niet te ontdekken of doe de historische wandeling in het 172 ha grote
domein.
Inloopdrives
Naar goede gewoonte sluiten wij elke beginnerscursus met enkele inloopdrives. Deze
zullen ditmaal doorgaan op donderdag 20 en 27 juni in ons lokaal vanaf 20u. Wij zijn
op zoek naar leden die op 1 of beide data willen engageren om onze starters in hun
eerste stappen in clubbridge te begeleiden. Kandidaten kunnen zich melden bij
Herman De Wijngaert.
Zomerplanning
Wij hebben van de uitbaters vernomen dat ons clublokaal tijdens de zomerperiode
slechts 1 week zal gesloten zijn. Deze 2 speeldata zullen naar alle waarschijnlijkheid
plaatsvinden bij Gwenny en Roger in Café Sparta aan Haacht Station. Bevestiging
volgt.

Lidgelden seizoen 2019-2020
Vorig jaar heeft de VBL beslist om de lidgelden jaarlijks te indexeren. Dit betekent dat
de lidgelden voor het jaar 2019-2020 met 1 € zullen worden verhoogd.
Zoals vorig jaar heeft u nu ook opnieuw de keuze om de papieren of elektronische
versie van ‘Bridge Beter’ te bekomen.
Lidgelden te betalen via ons rekeningnummer BE10 7755 9864 3504 van Bridge Club
Haacht met vermelding van de namen 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 €
Competitie 2019 - 2020
BC Haacht heeft drie ploegen in competitieverband (liga 1 en liga 2). Heb je interesse
om ook de clubkleuren te verdedigen, dan kan je je naam aan een van de
bestuursleden doorgeven.
Jaarlijks tornooi: 9 september 2018
Naar goede gewoonte organiseren we de tweede zondag van september een open
tornooi om het nieuwe seizoen in te spelen. Verdere informatie zullen jullie in de loop
van de zomer worden toegestuurd.
Herfstweekend : 08-11 november 2019
We zijn blij om jullie al ons volgend clubweekend aan te kondigen! Van vrijdag 08
november tot maandag 11 november verblijven we in strandhotel “Bos & duin” in
Oostkapelle, vlakbij Domburg in Zeeland - Nederland. Gedetailleerde informatie kan u
vinden in bijlage. Wij hebben 30 kamers gereserveerd. Toewijzing op basis van datum
van inschrijving. Inschrijven kan bij Lieve De Keyser en Diane Vandenhaesevelde.
Betaling via ons gekend rekeningnummer BE10 7755 9864 3504.
Halve marathon : zondag 1 december 2019
We kunnen jullie ook al onze vijfde halve marathon aankondigen, die plaats zal vinden
op zondag 1 december 2018. Alle informatie hierover krijgen jullie in een volgende
nieuwsbrief!
Het bestuur wenst iedereen een heel fijne zomerperiode toe, met aangename
temperaturen, veel zon en vooral met veel bridgeplezier.
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.

B.C. HAACHT
Herfstweekend Oostkapelle (NL)
Beste leden,
Bridgeclub Haacht organiseert dit jaar een herfst weekend van 8 tot 11 november 2019
in hotel “Bos en Duin” te Oostkapelle (NL).

Strandhotel Bos & Duin ligt aan de rand van het bos “De Manteling”. Dit bos met haar
unieke begroeiing loopt helemaal tot aan de statige buitenplaatsen van Domburg.
Het strand ligt op 500 meter van het hotel. Na een kleine wandeling door de duinen,
staat u aan een van de breedste zandstranden van Nederland, dat ook nog eens ieder
jaar beloond wordt met de blauwe vlag.
Alle kamers zijn voorzien van televisie, telefoon, wekkerradio, gratis WiFi en een
badkamer met douche en toilet.
De prijs voor het weekend bedraagt 178,50 euro per persoon voor een verblijf in een
tweepersoonskamer en 237,30 euro voor single. Hierin zijn voorzien: 3 overnachtingen,
3x ontbijt en 3x avondeten. Extra kosten zijn 6 € verblijfstaks en 9 € parking – er is
gratis onbewaakte parking op ca 150 m van het hotel).
Wij hebben 30 kamers gereserveerd, dus is snel inschrijven de boodschap, want de
plaatsen worden toegekend op basis van datum van inschrijving.
Inschrijven kan door storting van een voorschot van 50 € per persoon op ons gekend
rekeningnummer BE10 7755 9864 3504 met vermelding van de naam van de
deelnemers. Het saldo dient te worden voldaan voor 20 oktober.

Het bestuur
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