
 

 
Wespelaar, 27 augustus 2021. 

 
Beste bridgevrienden, 
 
De zomer druppelt op zijn einde en de kinderen hebben hun boekentasje ondertussen 
al klaargemaakt. September is in aantocht en dus ook het nieuwe bridgeseizoen. 

Aanwezigheid clubtornooien BC Haacht 
Naar aanleiding van de versoepelingen in de corona maatregelen heeft het bestuur 
van BC Haacht beslist dat het vooraf inschrijven voor onze wekelijkse tornooien niet 
meer van toepassing is. 

Dit betekent dat iedereen zich voor aanvang van het tornooi aan de computer dient in 
te schrijven. Dus wees op tijd. 

De verplichting van het dragen van een mondmasker bij verplaatsing in de cafetaria 
blijft echter wel van toepassing. 

Lidgelden seizoen 2021-2022 
Even ook nog een herinnering aan diegenen die via onze club vorig seizoen bij de VBL 
zijn aangesloten en tot op heden hun lidgeld nog niet hebben betaald. Wij dienen de 
lijsten met aangesloten VBL leden begin september aan de VBL door te sturen. 

Je hebt de keuze om aanvullend een papieren of elektronische versie van ‘Bridge 
Beter’ te bekomen. 

Mogen wij u vragen het overeenstemmend bedrag te betalen via het rekeningnummer 
BE10 7755 9864 3504 van Bridge Club Haacht met vermelding van uw na(a)m(en) en 
de gewenste categorie : 

Cat 1 : geregistreerde speler : 30 €   
Cat 2 : geregistreerde speler + digitale versie Bridge Beter : 38 €  
Cat 3 : geregistreerde speler + papieren versie Bridge Beter : 50 €  

Competitie 2021-2022 
Zonder verdere Corona problemen zullen 2 ploegen onze clubkleuren verdedigen in 
de competitie. Wij wensen beide teams veel succes. 

Cursus bridge 
Begin november zal BCH opnieuw een initiatiecursus bridge organiseren. Deze zal 
doorgaan op dinsdagavond en de kostprijs bedraagt 50 € (30 € voor deelnemers die 
voorheen al een cursus bij BCH hebben gevolgd). 

Wij zullen hiervoor kortelings een wervingscampagne opstarten.  

Ken je vrienden, buren, familieleden of iemand die interesse betoont om het spel te 
leren, bezorg hem dan een flyer, welke ter beschikking liggen in ons clublokaal. Ook 
affiches zullen beschikbaar zijn om uit te hangen bij de lokale middenstand. Wij 
rekenen hierbij ook op jullie medewerking. 

Bovendien bestaat de mogelijkheid, mits voldoende interesse, dat er tevens enkele 
thema-avonden worden georganiseerd. 



Seizoen 2021-2022 
Naar aanleiding van het nieuwe seizoen zal aan de aanwezige spelers tijdens de 
eerste week van september een consumptie worden aangeboden. 

Buiten de nieuwe cursus hebben wij voor het nieuwe seizoen 2021-2022 een 
voorlopige agenda aan geplande evenementen opgemaakt en volgende items staan 
met zekerheid op ons programma : 

December 2021 : Halve marathon  
Februari 2022 : Ledenfeest  
Juni 2022 : Barbecue  

 
Wij hopen hier minstens nog een event aan toe te voegen. Heb je zelf een leuk idee, 
laat het weten aan een van de bestuursleden. 

Verdere informatie zal volgen in een aparte nieuwsbrief. 
 
Tot slot wensen wij iedereen nog een streepje zon toe, en hopen jullie snel opnieuw te 
ontmoeten op onze bridgedrives. 
 
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. 

http://www.bridgeclub-haacht.be/

