Wie zijn wij
De Maandagmiddag Bridgeclub Rijen (MMBC) is een bridgeclub die het
serieuze spel hoog in het vaandel heeft staan. Bridge is een echte sport met
winnaars en verliezers. En om te winnen moet je beter zijn dan de ander. Het
is ook een denksport. En net als bij alle ander denksporten is strategie en
tactiek van groot belang. Bridge moet je leren, en het duurt even voordat je
het bridgen onder de knie hebt.
De MMBC richt zich op mensen die de maandagmiddag vrij hebben. Dat
betekent in praktijk dat de meeste leden gepensioneerd zijn. De vereniging is
in staat om mensen met een beperking (rolstoel) op te vangen. Maar ook voor
de ouderen, die nog steeds het bridgen als serieuze sport willen beoefenen, is
de MMBC een prettige club. De MMBC bevordert het zoeken van leden naar
een geschikte partner. Met een geschikte partner op je eigen niveau speel je
het beste. Naast het bridgen biedt de MMBC gelegenheid om elkaar beter te
leren kennen. Daarom worden er ook speciale drives georganiseerd, waarbij
de onderlinge contacten kunnen worden aangehaald. En ook de nazit bij de
maandagmiddag-zittingen is een prima gelegenheid om de spanning van het
bridgen van je af te laten glijden

De MMBC is een officiële vereniging met statuten en een huishoudelijk
reglement. Het belangrijkste orgaan is de Algemene Ledenvergadering, waar
ieder lid deel van uit maakt. De vereniging is niet aangesloten bij de
Nederlandse Bridge Bond. De vereniging telt ca 75 leden, die afhankelijk van
hun niveau, tijdens de competitie in de A-, B-, of C-lijn spelen.

Zoals de naam van de vereniging al aangeeft, wordt er op de maandagmiddag
gespeeld in het Cultureel Centrum van Rijen – de Boodschap – tussen 13.30
uur en 16.30 uur. Het adres is Nassaulaan 62-64.
Het bestuur van de MMBC bestaat uit de volgende leden:






Voorzitter: vacature (waarnemend Hugo Castermans en Ko Vleugel)
Penningmeester: Nettie vd Loo
Secretaris: Ko Vleugel
Activiteiten: vacature
Wedstrijdleiding: Hugo Castermans

De Technische Commissie die de wedstrijden op de maandagmiddag
organiseert:




Hugo Castermans
Jan Jansen
Wil Michielsen

Het webteam



Cees Bakker
Ko Vleugel

De activiteitencommissie organiseert de speciale bridgedrives waaronder de
paasdrive, de kerstdrive en de buitenshuisdrive. De commissie bestaat uit:




Nelleke Broeders
Toos Jansen
Joke Diepstraten

