
                       
 

NIEUWSBRIEF BC HAACHT – 2022/8 
 

Beste bridgevrienden,  

 

Het seizoen 2021-2022 blaast zijn laatste adem uit en dus vlug even vooruitkijken naar het seizoen 2022-2023. 

  

Lidgelden seizoen 2022-2023 

Het is het moment, indien dit nog niet gebeurde, om het lidgeld voor het seizoen 2022-2023 te voldoen. 

De clubbijdrage blijft ongewijzigd op 10 €.  

De inleg voor onze clubtornooien blijven voor volgend seizoen ongewijzigd. Niet-leden betalen een 

inleg van 3,5 €, leden betalen 2,5 € inleg per drive. 

Lidgelden kunnen worden betaald via het rekeningnummer BE10 7755 9864 3504 van BC Haacht met 

vermelding van de na(a)m(en) en de gewenste categorie : 

Cat 1 : geregistreerde VBL speler : 49 €  (VBL 39 + BCH 10)  

Cat 2 : geregistreerde VBL speler + digitale versie BB : 57 € (VBL 39+8 + BCH 10)  

Cat 3 : geregistreerde VBL speler + papieren versie BB : 69 € (VBL 39+20 + BCH 10)  

Cat 4 : cursist 2e jaar : 22 €  

Cat 5 : steunend lid : 10 €  

Leden die dit jaar de cursus voor de eerste maal hebben beëindigd zijn nog gratis lid voor het seizoen 

2022-2023. 

Seizoensdrink 2022-2023 

Op vrijdag 2 en woensdag 7 september biedt de club alle aanwezigen een drankje aan naar aanleiding 

van de start van dit nieuwe seizoen. Tevens zullen op deze dagen de titels van club- en slemkampioen 

worden uitgereikt. De eindstanden zullen ad-valvas worden uitgehangen. 

Vanaf 14 september is ook het financieel verslag van het afgelopen seizoen 2021-2022 beschikbaar.  

 

Jaarlijks herfsttornooi  

De inschrijvingen voor ons herfsttornooi van zondag 11 september verlopen vlot. Indien je nog niet bent 

ingeschreven wordt het eveneens stilaan tijd om hiervoor het nodige te doen. 

Het tornooi wordt afgesloten met een koud buffet. De prijs voor bridge, aperitief, koud buffet én dessert 

bedraagt als lid 30 euro per persoon. Ook leden, niet-leden en niet-bridgende partners kunnen deelnemen 

aan het koud buffet (inclusief aperitief). Alle informatie en bijdrage is terug te vinden in bijgevoegde 

flyer. Diegenen die enkel willen deelnemen aan het tornooi betalen 10 euro per speler (bridge + 

aperitief). Inschrijven is verplicht en is definitief na storting van het verschuldigde bedrag op onze 

gekende rekening BE10 7755 9864 3504 met vermelding van ‘herfsttornooi + namen spelers’. De 

bridgedrive start stipt om 13u30.  
  

En tot slot wensen wij iedereen een sportief en spannend seizoen 2022-2023 toe.  

 

           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.  


