
 

 
Beste bridgevrienden, 
 
Tussen de regenbuien even nog wat bridgenieuws : 
 
Hervatting clubtornooien 
Bridgeclub Haacht heeft al enkele weken zijn clubtornooien op vrijdag hervat met 
telkens ongeveer een 9-tal tafels. 

Op woensdag 14 juli hervatten we ook op woensdagavond onze clubtornooien welke 
aanvangen om 19u30. Ook op woensdag 21 juli is bridgen mogelijk. 

Voor alle tornooien kan je je best vooraf inschrijven; dit kan je door een email naar 
cvanacker@telenet.be te sturen of door je naam te noteren op het 
inschrijvingsformulier dat in het lokaal ter beschikking ligt. 

Alle uitslagen zijn terug te vinden op de nieuwe vbl site en die je kan bereiken via: 

www.vbl.be waar je VBL HOME selecteert waar je via ‘uitslagen 

raadplegen’  zowel de club als het gewenste tornooi kan 
selecteren. 

Alle drives worden georganiseerd worden op basis van een protocol waarbij geen 
loopkaarten worden gebruikt en de giften in dalende lijn van tafel wisselen zodat er 
geen gedrum aan de wisseltafel is. 

Het toegelaten aantal paren wordt momenteel beperkt tot 20 paren (10 tafels). 

Van zodra verdere versoepelingen toegestaan zijn, zal dit protocol in die zin ook 
worden aangepast. 
 
Jaarlijkse vakantie ‘Den Dijk’ 
De cafetaria ‘Den Dijk’ zal gesloten zijn van 26 juli tot 6 augustus. De tornooien op 
woensdag 28 juli en 4 augustus komen hierdoor te vervallen. Voor de tornooien op 
vrijdag 30 juli en 6 augustus is het bestuur, samen met de uitbaters, aan het bekijken 
of de mogelijkheid niet bestaat het lokaal op vrijdagnamiddag te openen. Van zodra 
hierover duidelijk bestaat zal dit worden gecommuniceerd. 
 
Lidgelden seizoen 2021-2022 
Op vraag van enkele leden nogmaals de bedragen van de lidgelden voor het komende 
seizoen 2021-2022.  
De VBL heeft beslist dat de lidgelden ongewijzigd blijven op 36 € / jaar maar dat er 
opnieuw een Coronakorting wordt toegekend van 6 €. Het bestuur heeft besloten deze 
korting aan zijn leden door te rekenen. Voor het seizoen 2021-2022 bedragen de 
lidgelden dus 30 €. 

Zoals vorig jaar heeft u nu ook opnieuw de keuze om de papieren of elektronische 
versie van ‘Bridge Beter’ te bekomen. 

Voor het gedeelte clubbijdrage BC Haacht heeft het bestuur eveneens beslist om voor 
het komende seizoen geen lidgeld te vragen. Was je steunend lid dan wordt dit met 

mailto:cvanacker@telenet.be
http://www.vbl.be/


een jaartje verlengd. Nieuwe (steunende) leden betalen wel een clubbijdrage van 10 € 
voor het seizoen 2021-2022.  

Lidgelden te betalen via ons rekeningnummer BE10 7755 9864 3504 van Bridge Club 
Haacht met vermelding van de na(a)m(en) en de gewenste categorie : 

Cat 1 : geregistreerde speler : 30 €  (VBL 30 + BCH 0) 
Cat 2 : geregistreerde speler + digitale versie BB : 38 € (VBL 38 + BCH 0) 
Cat 3 : geregistreerde speler + papieren versie BB : 50 € (VBL 50 + BCH 0) 
Cat 4 : cursist 1e / 2e jaar : 10 €  
Cat 5 : nieuw steunend lid : 10 €  
 
Wespelaar, 10 juli 2021. 

HET BESTUUR 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Bridgeclub Haacht voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg 
van uw lidmaatschap en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van 
persoonsgegevens vindt u op onze website www.bridgeclub-haacht.be. 
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