Hallo allemaal,
In deze Coronabrief gaan we nader in op de regelingen rondom het opstarten van
het fysieke bridgen op maandagmiddag 5 oktober. Ook inventariseren we opnieuw
wie er mee wil doen. We hebben alles op orde, en kunnen corona-proof bridgen in
zaal 6 van CC de Boodschap. Net als de Rijense Bridge Club die reeds is begonnen
op de donderdagavond.
Verder brengen we in deze Coronabrief de sponsoractie "Rabo Club Support" onder
jullie aandacht.
We gaan 5 oktober voorzichtig starten met het fysieke bridgen in CC de
Boodschap!
Zoals in de vorige Coronabrief vermeld, hebben we CC de Boodschap vastgelegd
voor 6 maandagmiddagen om te oefenen met het Coronaproof bridgen. De datums
zijn
5 oktober en 19 oktober,
2, 16 en 30 november
14 december
We spelen in zaal 6 van de Boodschap (nu de Huyskamer genoemd). Daar kunnen
maximaal 9 tafels in worden geplaatst waarbij voldaan wordt aan de richtlijnen. Aan
tafel is er 1,5 m afstand tussen de spelers. of anders staat er een kuch-scherm
tussen. Dit alles is voorgelegd aan het bureau Handhaving van de gemeente Gilze
en Rijen. Daar is men akkoord. We werken nauw samen met de Rijense Bridge Club.
Van hen mogen we het Corona-protocol gebruiken. Dat is handig want zij hebben
reeds enkele weken ervaring. Dat protocol sturen we toe aan de deelnemers, en het
komt ook op de website www.mmbcrijen.nl
Wie doet er mee met het bridgen in CC de Boodschap?
Graag willen we opnieuw inventariseren wie er mee wil doen.
- Als je mee wilt doen, stuur dan uiterlijk woensdag 30 september een mailtje
naar mmbcrijen@gmail.com. (Ook degenen die reeds eerder hebben aangegeven
dat ze mee willen doen). Vermeld je eigen naam en ook de naam van je partner. Wil
je vaste partner niet spelen, geef dan aan dat je een partner zoekt. De TC zal dan
proberen gelegenheids-paren te vormen. Dat wordt telefonisch voorgelegd aan de
betreffende leden.
Mocht je daarna, om welke reden dan ook, verhinderd zijn op een van die
maandagmiddagen, stuur dan zoals gebruikelijk een mailtje
naar afmelden@mmbcrijen.nl of bel in noodgevallen uiterlijk maandagmorgen het
telefoonnummer van de Technische Commissie 06-39632408
(voor de preciezen onder ons: deze regeling wijkt af van het bericht
in Coronabrief 15)
- Je kunt je ook opgeven als reserve. Dan wordt je telefonisch benaderd, en dan kun
je op dat moment beslissen of je mee wilt doen of niet.
- Als je niets opgeeft, dan gaan we er van uit dat je niet mee wilt doen.
Weet je echt niet meer wat je moet doen, bel dan de secretaris Ko Vleugel 0613272447 of een ander bestuurslid.

Beperkingen vanuit de Technische Commissie
We willen in eerste instantie gaan spelen met het zogenaamde Mitchell schema. Dat
is een schema waarbij NZ aan tafel blijven zitten, en OW slechts 1 tafel verder
doorschuiven. Daar kiezen we voor om het aantal loopbewegingen bij het wisselen
zoveel mogelijk te beperken.
Zo’n schema hebben we beschikbaar voor 5 tafels en 7 tafels. Dus
- melden zich 22 leden, dan kiezen we voor het schema van 5 tafels en moeten we 2
leden teleurstellen
- melden zich 19 leden, en zijn er geen reserves beschikbaar, dan gaat de zitting niet
door
- melden zich 34 leden, dan moeten we 6 leden teleurstellen.
- We zullen proberen de teleurstellingen zoveel mogelijk te spreiden over alle
deelnemers
De website www.mmbcrijen.nl wordt weer actief
Net als de club, heeft de website ruim een half jaar stil gelegen. We gaan de website
weer gebruiken.
Op de website worden geplaatst:
- de laatste Corona-brieven, met feitelijke informatie.
- Het Corona-protocol
- Uitslagen en andere informatie
- Mededelingen met betrekking tot de Rabo Club Support (de vroegere Rabo
ClubkasCampagne)
De Rabo Club Support sponsoractie
We doen weer mee. Als je Rabobank lid bent, krijg je vanzelf een uitnodiging om 5
stemmen uit te brengen op de verenigingen die je een donatie vanuit de bank gunt.
Breng dan 2 stemmen uit op de Maandagmiddag Bridgeclub in Rijen.
De stemperiode is van 5 oktober tot 25 oktober. Mocht het allemaal niet lukken, bel
dan het bestuur; wellicht kunnen wij je helpen
Tenslotte
Als bestuur beseffen we dat – ondanks alle maatregelen – 100% veiligheid niet is te
garanderen bij het bridgen in CC de Boodschap. Komt bij dat de besmettingen de
laatste weken zijn toegenomen. We hebben er dan ook alle begrip voor als je niet
mee wilt doen en de situatie van 1 januari wilt afwachten. We hebben er ook begrip
voor als je eerder hebt aangegeven dat je wilde meedoen, maar nu tot de conclusie
bent gekomen dat het beter is om te wachten.
Namens het bestuur
Ko Vleugel, secretaris

