Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Tot 1 juni geen bridge

Tja,
heb je als bestuur afgelopen vrijdag een bestuursvergadering om te besluiten hoe we verder gaan
als bridgevereniging met de rest van het bridgeseizoen. We weten dat er veel onzekerheden zijn,
maar toch besluiten we om onze besluiten te delen met de vereniging. Een paar uur later kunnen
al die besluiten al weer de prullemand in.
Helaas tot 1 juni geen bridge meer, oftewel ons bridgeseizoen 2019-2020 is ten einde, de huidige
stand is bepalend voor kampioenschappen en promotie/degradatie. We hopen op dinsdag 2 juni
met onze (eventueel in aangepaste vorm) zomerbridge te beginnen.
Uit de vorige nieuwsbrief tot nog een paar punten die wel overeind blijven

Bridgen via Internet
Zoals ook al in de de nieuwsbrief van de bridgebond staat zijn er vele mogelijkheden om te
bridgen via internet: Stepbridge en Berry's Internetclub. Ook zijn er een aantal Bricasleden die
bridgen op BBO (Bridge Base Online), soms worden hier ook Bricas toernooien georganiseerd.
Op onze website (bricas.nl) wordt dit dan gemeld. Voor deze week staat op dinsdag en donderdag
een toernooi gepland (klik hier)

Opgeven voor lustrum 12 september
Op zaterdag 12 september hebben we ons lustrumfeest en natuurlijk hopen we dat dit door kan
gaan. Weiliswaar ver weg, maar toch zouden we het op prijs stellen als jullie je nu al aanmelden
(als jullie komen). Het lustrumcomité, bestaande uit Willeke van Keulen, Ineke van der Klis,
Mary Pool en Miep van Diggelen, kan dan doorgaan met de organisatie. Aanmelden kan via deze
link.

Tot in juni
Allemaal heel veel sterkte en hopelijk zien we elkaar in juni weer aan de bridgetafel.
Het bestuur van Bricas
Frank van Gool
Miep van Diggelen
Paul Beentjes
Evert Castelein

Deze e-mail is verstuurd aan gjbremer@ziggo.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

