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Uitgave nr. 56, 29 juli 2020  
Start nieuw bridge-seizoen 

 

Beste leden, 

In onze vorige Nieuwsflits hebben wij aangegeven dat wij als bestuur onderzoeken hoe wij veilig en 
rekening houdend met de regels van de overheid in september weer kunnen starten met bridgen in 
de Vierstee. Wij denken nu dat dit met bepaalde maatregelen mogelijk is. 

Wij kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die liever nog niet in groepen komen bridgen. Wij 
zouden daarom graag van iedereen horen of hij/zij van plan is in september te komen bridgen. 
Aan het eind van deze Nieuwsflits vindt u een enquête. Wij verzoeken u deze uiterlijk 9 augustus 
2020 aan ons te sturen, zodat wij verdere plannen kunnen uitwerken. 

 

Dit zijn onze maatregelen: 

De zaal en tafelindeling 
Om tijdens het bridgen 1,5 meter afstand te kunnen houden zullen er 2 grote tafels tegen elkaar 
worden gezet. Je krijgt dan een blok 140 cm x 140 cm. 
Deze blokken zullen op minimaal twee meter uit elkaar worden gezet om elkaar tijdens het wisselen 
niet in de weg te lopen. Ook zal er hiervoor gewerkt worden met looprichtingen.  
Door de extra ruimte die we hiervoor nodig hebben zullen er zeker geen drie volledige lijnen op een 
avond kunnen spelen. 

De ventilatie in de zaal 
Gerrit Sodaar heeft ons uitgelegd dat de zaal waar wij in spelen een eigen ventilatiesysteem heeft, 
los van de rest van de sporthal. Er wordt lucht van buiten naar binnen geblazen en weer afgezogen. 
Als we de deuren naar de gang en eventueel naar buiten open laten, creëer je extra frisse lucht. 
Wij denken dat dit voldoende is om veilig in de ruimte te kaarten. 

Het spelmateriaal  
Het RIVM heeft in samenwerking met het ErasmusMC onderzocht wat het risico is van 
virusoverdracht via attributen. Hun bevinding is: er is overdracht mogelijk, maar het risico is gering. 
Goede handhygiëne maakt het risico nog iets kleiner. 
Wij zullen gaan werken met de bekende voorgesorteerde kaarten en de normale biedboxen. 
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Algemeen protocol 
In alle gevallen blijven de algemene adviezen en richtlijnen van de RIVM van kracht:  
- Blijf thuis, ook bij milde klachten (hoesten, niezen en/of koorts) 
- Schud geen handen 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
- Raak zo min mogelijk je gezicht aan 
- Was je handen regelmatig en grondig, met water en zeep 
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik ze eenmalig 

 

Speelt u al mee in september of wacht u liever tot januari of later? 
Wij verzoeken u ons uiterlijk 9 augustus te laten weten of u per september van plan bent om te 
komen bridgen. Wilt u dit a.u.b. mailen naar secretaris.bcm@gmail.com 

Consequenties voor de contributie 
Onze contributie bedraagt € 85,-- per jaar. Hierin zit een bedrag van € 25,-- dat wij betalen voor het 
lidmaatschap van de bond (een vast bedrag en een bedrag per lid). De rest van € 60,-- is ter dekking 
van de kosten van onze club. Te verdelen in € 25,-- voor het najaar van 2020 en € 35,-- voor het 
voorjaar in 2021. 

Het bestuur heeft besloten om leden die nog niet willen komen bridgen een korting te geven op de 
contributie. Deze korting bedraagt het contributiebedrag over de niet gespeelde periode. 
Iedereen betaalt wel de bijdrage voor de bond. 
Voorbeeld:  
Als u weer gaat spelen per 1 januari 2021 dan betaalt u € 25 (bondsbijdrage) + € 35,-- is totaal € 60,-- 

Contributierestitutie vorig seizoen 
Omdat wij vanwege de coronacrisis ruim twee maanden geen zaalhuur hoefden te betalen, zullen wij 
het voordeel daarvan als extra korting met de contributie verrekenen. (niet met de bondsbijdrage) 
Deze korting is € 15,-- per persoon. 
Voorbeeld: 
Als u weer gaat spelen per 1 september betaalt u € 85,-- minus € 15,-- vorig seizoen =  € 70,-- 
Als u weer gaat spelen per 1 januari betaalt u € 60,-- minus € 15,-- vorig seizoen = € 45,-- 

 

Graag uw antwoord uiterlijk 9 augustus 2020 
Wij verzoeken u ons uiterlijk 9 augustus te laten weten of u per september van plan bent om te 
komen bridgen. Wilt u dit a.u.b. mailen naar secretaris.bcm@gmail.com 

Na de inventarisatie is bekend hoeveel leden er daadwerkelijk per 1 september weer willen starten en kan een 
en ander verder uitgewerkt worden. We houden jullie daarvan op de hoogte. 

Uiteraard is de start wel afhankelijk van de verdere ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende 
overheidsmaatregelen. 

Het bestuur 


