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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 u of uw partner met een invaller speelt, kunt u de naam van de invaller eveneens via “afwezig”
doorgeven, zodat diens naam op het gidsbriefje vermeld kan worden. Ook driemanschappen worden
verzocht door te geven welke twee leden die avond zullen spelen.
 Wijziging e-mailadres
Indien u uw e-mailadres wijzigt, wordt u vriendelijk verzocht dat zo snel mogelijk door te geven
aan de ledenadministratie: ledenadministratie@bcbe.nl
 Het Aan-signaal op de site
Niks printen, bewaren en mogelijk kwijtraken …. Een Aan-signaal kunt u altijd terugvinden op
onze site: www.bcbe.nl  Clubnieuws  Aan-signaal. Wel zo handig.
 Bestuur
Uit de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2016

De opkomst was goed: 60 leden hadden de moeite genomen om de ledenvergadering bij te wonen.
De boekhouding van onze penningmeester – Bertus de Groot - werd gecontroleerd en in orde
bevonden door de kascontrolecommissie, die deze keer bestond uit Ko Rijnen en Harrie van Hoof.
De begroting voor het verenigingsjaar 2016 – 2017 laat een tekort zien van 417 euro. Niet
gebruikelijk, maar het bestuur wilde geen contributieverhoging voorstellen.
Er werd gevraagd of het verplaatsen van onze bridge-activiteiten van De Schalm naar Koningsoord
nog financiële gevolgen zal hebben. Beloofd is nee, maar dat is – uiteraard – niet zeker. We kunnen
alleen maar afwachten.
In de vergadering is besloten de jaarlijkse ledenvergadering voortaan aan het eind van de
clubcompetitie te houden, dus in april/mei in plaats van oktober. Belangrijkste voordeel van deze
wijziging is dat in de ledenvergadering genomen beslissingen en veranderingen kunnen worden
ingevoerd bij het begin van de nieuwe competitie. Die hoeven dan niet 10 maanden te wachten.
De eerstvolgende jaarlijkse ledenvergadering zal gehouden worden op 27 april 2017.
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Secretaris Kees van de Ven is afgetreden. De voorzitter spreekt Kees toe met een overzicht van zijn
reilen en zeilen bij onze club. Uit de opsomming blijkt dat Kees veel voor de club heeft gedaan. Als
dank overhandigt de penningmeester aan Kees een mooie cadeaubon.
Ruud Koningen is nu de secretaris van BCBE en Frans van Gulik zal voortaan onze voorzitter zijn.
Het rooster van aftreden is nu:
2017: Ruud Koningen en Mieke Rijnen
2018: Francis Braat en Bertus de Groot
2019: Frans van Gulik
Harry van Hoof en Theo van Eekelen hebben in de vorige ledenvergadering aangeboden met clubs,
die in de Druiventros spelen, te praten over mogelijke samenwerking. Zij hebben dat gedaan, maar
dat heeft niet geleid tot verdere stappen. De betreffende bridgeclubs zijn uiterst terughoudend.
Misschien dat de samenwerking met BC Alert bij de organisatie van de Hart van Brabant
bridgedrive leidt tot verdere samenwerking met deze bridgeclub.
Cees Schaffelaars verzocht vuile kaarten tijdig te vernieuwen. Iedere kaart wordt 5700 keer
aangeraakt voordat hij wordt vervangen, hetgeen niet bevorderlijk is voor de hygiëne.
Francis Braat meldde dat we niet meer zo veel nieuwe kaarten krijgen als vroeger. Dus we moeten
er wat langer mee doen. Maar té lang is niet nodig. Iedereen mag bij het schudden en wassen een
nieuw spel halen aan de wedstrijdtafel.

Ine Bouwman en Chris Bastin kregen ieder een fraaie bos bloemen als winnaars van
de slemcompetitie.
De kersverse voorzitter sloot de vergadering met de mededeling dat er na de vergadering nog kon
worden gebridged. Hij verzocht daarbij de olympische gedachte hoog te houden: het gaat om het
spel en niet om de knikkers.
***
 Drives
Zaterdag 19 november 2016

: UNICEF Bridgedrive Tilburg

Zaterdag 7 januari 2017

: 25e Nieuwjaarsdrive t.b.v. de Nierstichting,
(locatie: Gasterij de Commanderie Tilburg)
Zie ook: Evenementenkalender District Midden Brabant

Je partner stelt je alleen teleur,
wanneer je iets van hem verwacht.
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