
Mail van 6 augustus 2020. 

 

Beste bridge vriendinnen en vrienden 

Op 7 juni hebben we jullie een brief geschreven over het einde van het 

bridge seizoen met daarin de belofte om zo snel mogelijk terug te 

komen met een voorstel hoe verder. 

Momenteel zitten we nog midden in het corona tijdperk met allerlei 

beperkende maatregelen. Dit betekent  dat we nog niet kunnen bridgen 

zoals we allen graag willen. Middels dit schrijven vragen we naar jullie 

mening betreffende de start van het nieuwe seizoen. 

Het bridge protocol schrijft voor dat: 

 spelers tijdens het spel zoveel mogelijk op 1,5 m van elkaar 

zitten; dit betekent dat we dubbele tafels moeten inzetten 

 in de zaal speciale looproutes nodig zijn die o.a tijdens het 

wisselen moeten worden aangehouden 

 op elke tafel desinfecterende gel aanwezig is 

 tussen de tafels meer ruimte nodig is 

Het aanhouden van dit protocol betekent automatisch dat in de zaal 

beduidend minder tafels aanwezig kunnen zijn (schatting ca 50%) en dat 

we dus niet met de complete club tegelijk kunnen spelen. 

Voor wat betreft de speelzaal zijn nog niet alle vraagtekens opgelost, zo 

is ons  nog niet bekend of de ventilatie aan de vereisten voldoet. Echter 

zover als onze informatie nu reikt is de grote zaal in het Klooster in 

september beschikbaar maar is er nog geen duidelijkheid omtrent het 

horeca gebeuren. 

Kortom vele vragen en beperkingen bij aanvang van het nieuwe seizoen. 

Gezien het feit dat we al vanaf maart niet bridgen en we het komend 

seizoen met alle beperkingen te maken krijgen heeft het bestuur 

besloten komend seizoen géén contributie in rekening te brengen.  



Met het bovenstaande in gedachte vragen wij jullie met behulp van een 

antwoord/reply op deze mail éen van de  onderstaande opties aan te 

geven 

Graag zien wij het antwoord vóór 12 augustus terug zodat wij plannen 

kunnen maken voor de start van het nieuwe seizoen.  

1. ik wil graag in september weer komen bridgen met 

inachtneming van alle corona maatregelen 

2. ik zie voorlopig af van het deelnemen aan de 

bridgecompetitie totdat alles weer enigszins normaal is. 

Dus graag middels een antwoord/reply op deze mail een 1 of een 2 

aangeven.  

Leden die samen één e-mailadres delen kunnen in hun antwoord de 

keuze van beide (naam en keuze) terugsturen. 

  

Met vriendelijke groet  

Namens het bestuur 

Toon 

 


