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Afmelden competitieavond
Stuur een e-mail naar afwezig@bcbe.nl en u ontvangt vóór 17.00 u. een bevestiging van ontvangst.
Om verwarring te voorkomen dient u zich als páár af te melden!
(Als uw partner met een invaller speelt, hoeft u zich dus niet af te melden.)
Technische Commissie
Tot de Technische Commissie is toegetreden Els Vledder (di). Indien nodig zal zij op dinsdag
arbitrale taken op zich nemen.
***
Uit de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2015
Hierbij ter informatie aan alle leden een korte samenvatting van de
belangrijkste punten uit de ledenvergadering.
De formele notulen zullen wat later worden verspreid.
• De opkomst was heel behoorlijk: 53 belangstellenden.
• Er is een voordelig saldo van 21 euro. Bertus concludeerde dat het verstandig is geweest de
contributie te verhogen.
• De zomeravondbridge in Riddershoeve was een groot succes. De kosten gingen echter ruim
boven de begroting, voornamelijk door de zaalhuur. We gaan proberen de volgende keer kosten
en opbrengsten beter in evenwicht te houden.
• Op donderdag huren we nu 2/3 zaal omdat er minder tafels nodig zijn. Dat levert jaarlijks een
besparing van 500 euro op. Heel sportief van De Schalm, want de hele zaal blijft beschikbaar.
• Het bestuur heeft voor het 50-jarig jubileum in 2020 een reservering van 7000 euro begroot. Niet
iedereen vindt dit genoeg. 10.000 euro zou meer passen bij een gouden bridgeclub. Echter het
daartoe verhogen van de contributie lijkt niet verstandig.
• De afgelopen tijd hebben we diverse nieuwe materialen aangeschaft, zoals moderne bridgemates,
biddingboxen, snijmachine, printer en laptop. De verwachting is dat er voorlopig geen dure
zaken hoeven te worden aangeschaft. De 1000 euro die we momenteel beschikbaar hebben voor
bridgematerialen is voldoende en hoeft niet meer te worden aangevuld.
• De contributie voor de niet-spelende leden was in de vorige ledenvergadering impliciet verhoogd
naar 45 euro. Dat is nu weer teruggedraaid naar 40 euro.
• De kascommissie voor het lopende boekjaar bestaat uit Ko Rijnen en Harrie van Hoof. Cees
Schaffelaars is reserve lid.
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• Francis Braat en Bertus de Groot zijn weer voor 3 jaar herkozen in het bestuur.
• In de rondvraag werd gevraagd of het bestuur de vervroeging van de begintijd en de nieuwe
invallersregeling gaat evalueren. Wellicht geen gek idee. We moeten er echter voor waken
eenmaal genomen beslissingen niet herhaaldelijk ter discussie te stellen.
• Uiteraard kwam de vraag wat een (mogelijke) overgang van De Schalm naar Koningsoord gaat
betekenen voor het bridgen, de zaalhuur en de consumptieprijzen. We mogen er momenteel van
uit gaan dat die niet substantieel gaan veranderen. Francis Braat en Kees van de Ven nemen
namens onze bridgeclub deel aan de gesprekken met het Schalmbestuur en de
projectontwikkelaar.
• Harrie van Hoof en Theo van Eekelen boden aan met clubs in de Druiventros te praten over
mogelijke samenwerking. De vergadering aanvaardde hun aanbod in dankbaarheid.
• Tijdens de ledenvergadering stelde het bestuur voor om Wim Westgeest te benoemen tot lid van
verdienste. De voorzitter somde de activiteiten op die Wim in het belang van BCBE heeft
verricht. Vrijwel unaniem gingen de aanwezigen akkoord met het voorstel.
Zo mogelijk zal de voorzitter de bijbehorende oorkonde aan Wim op de eerste speelavond
(dinsdag) overhandigen.
• Loes Poppelaars en Theo van Eekelen kregen elk een mooie bos bloemen als winnaars van de
slemcompetitie. Finy Sijbring werd met een even mooie bos bloemen bedankt voor het assisteren
van de wedstrijdleiding op de dinsdagavond.
Na afloop van de vergadering was geen bridge gepland. Acht diehards gingen aan twee tafels tóch
hun hobby uitoefenen. De uitslag is niet bekend?!

… EN TOT SLOT:
Een beginnende bridger uit Ede,
was over zijn spel niet tevrede.
Hij deed steeds verkeerd,
wat hij op de les had geleerd,
omdat hij er geen tijd aan besteedde.
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