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Bridgeseizoen 2020-2021 

Beste bridgevrienden 

Begin juli heeft u van ons een brief ontvangen met informatie over de wijze waarop we het nieuwe 
seizoen 2020-2021 hadden willen starten in deze bijzondere tijden. Ons voornemen was om op 

dinsdagavond te gaan spelen in een roulerend schema, waarbij iedereen eenmaal in de 3 of 4 weken in 
de zaal zou kunnen spelen en op donderdagmiddag in 2 lijnen die om de week zouden spelen. 

Helaas is de situatie met betrekking tot COVID-19 (Corona) minder verbeterd dan wij hadden gehoopt. 
Wij vinden het niet realistisch om lijnen en paren vooraf voor een langere periode in te roosteren, 
aangezien er in de algemene situatie en in de persoonlijke gezondheidssituatie van leden en hun 

huisgenoten van dag tot dag wijzigingen kunnen optreden. 

Wat doen we van 1 september t/m 31 december? 

1. Dinsdagavond 
Vanaf dinsdag 1 september starten we weer met spelen in de zaal, en wel in de volgende vorm: 

a. Elke week is er plaats voor maximaal 24 paren (2 lijnen van 6 tafels), die zullen spelen 
aan tafels die zijn samengesteld uit 4 tegen elkaar geschoven kleine tafels; dit om te 

voldoen aan de 1,5m afstand-vereiste. 
b. Paren dienen zich vooraf per email aan te melden bij Christy Hout, xyhout@gmail.com 

NB: u kunt zich uitsluitend als PAAR aanmelden, dus niet individueel (zonder partner). 

c. Omdat de capaciteit beperkt is, biedt aanmelding geen garantie op deelname: u kunt 
uitsluitend deelnemen als u van Christy per mail bevestiging heeft ontvangen dat 

u ingedeeld bent. 
d. Ook paren die niet kunnen deelnemen omdat maximum aantal deelnemers al is bereikt, 

ontvangen daarvan bericht per mail. U krijgt dan de mogelijkheid om in te schrijven 
voor de week daarna. 

e. Er wordt dus in steeds wisselende samenstellingen gespeeld. Wij zullen daarom GEEN 

competitiestand bijhouden. 

f. Het is niet toegestaan met invallers van buiten de club te spelen. 
 

2. Donderdagmiddag 
Vanwege de beperktere groep in combinatie met de benodigde extra organisatorische 
inspanningen, spelen wij tot en met 31 december NIET op donderdagmiddag in de zaal. 

LEDEN VAN DE DONDERDAGMIDDAG HEBBEN WEL DE MOGELIJKHEID OM MEE TE DOEN OP 
DINSDAGAVOND. 
 

3. StepBridge op dinsdagavond en donderdagavond 
Tot en met 31 december blijven we iedere dinsdagavond en de donderdagavond een online 

sessie op StepBridge bieden; dit vanwege het feit dat het aantal personen dat in de zaal kan 
spelen beperkt is, en er daarnaast ook leden zijn die nog niet in de zaal willen of kunnen 

bridgen vanwege gezondheidsredenen.  
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4. Koffers 

We zullen gedurende het gehele seizoen diverse koffers in omloop hebben, met een fles wijn 

voor de winnaar van de koffer. Informatie bij Kees Arkesteijn, telefoon 0174 – 295507. 

 

Overige informatie 

Contributie 

Wij hebben diverse vragen ontvangen over betaling van contributie in deze periode met beperktere 
mogelijkheid tot spelen. Zolang onze vereniging bestaat hebben wij ons tot doel gesteld om niet meer 
contributie in rekening te brengen dan nodig is voor het functioneren van onze club. Ook nu hebben 
wij uw contributiebijdrage nodig. Deze wordt aangewend voor: 

• Uw NBB-bondslidmaatschap (€ 23,04): hiervoor krijgt u het maandelijkse magazine van de 

NBB, heeft onze vereniging de beschikking over het Rekenprogramma, heeft de NBB het voor 
verenigingen mogelijk gemaakt om op StepBridge te spelen, et cetera. 

• Huur van de zaal: ondanks de beperktere bezetting loopt ook deze gewoon door (als u 
woonruimte huurt, krijgt u helaas ook geen huurkorting als u in het ziekenhuis ligt of op 

vakantie bent…). 
• Spelmateriaal en gratis kofferbridge. 

De contributie voor het seizoen 2020-2021 is ongewijzigd en bedraagt € 55,-- per persoon. Indien u 

zowel dinsdag als donderdag speelt, is de contributie € 90,--. Wij verzoeken u vriendelijk uw 
contributie vóór het begin van het seizoen (1 september 2020) over te maken op onze bankrekening 
NL76 RABO 0148 5738 78 ten name van Bridgeclub Wateringen onder vermelding van contributie 

2020-2021 en naam van de speler. 

Opzeggen lidmaatschap 
Indien u geen lid meer wil blijven van Bridgeclub Wateringen, dan dient u het lidmaatschap op te 

zeggen vóór 1 september 2020 bij Christy Hout, telefoon 06-14 355 122 of e-mail xyhout@gmail.com. 
Indien u zich na 1 september 2020 afmeldt, dan wordt het bedrag van de afdracht aan de NBB aan u 

doorberekend. 
 
Gemeenschappelijke activiteiten 

Gezien de onzekere situatie hebben we nog geen andere activiteiten gepland, zoals de Oliebollendrive 
en de Algemene Ledenvergadering. Nadere informatie hiervoor volgt gedurende het seizoen. 

 

Clubinfo 

• Op onze website www.bridgewat.nl vindt u actuele informatie, uitslagen, foto’s, et cetera. 

• Facebookpagina: www.facebook.com/bridgeclubwateringen. 
 

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met een van de bestuursleden. 

Wij wensen iedereen een sportief en gezond bridgeseizoen toe. 
 

Met vriendelijke groeten 
Het bestuur: 
 

Marc Groenewegen 
Michael de Bruin 

Koos van Mierlo 
Leny Arkesteijn 
Christy Hout        Bijlage: COVID-19 Protocol 
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