Hallo allemaal,
In deze nieuwsbrief een korte impressie van de Coronabridge van vandaag 5 oktober en de
werkwijze om mee te stemmen met de sponsoracite van de RABObank

Coronabridge van 5 oktober
Ja, het is ons gelukt om vanmiddag te bridgen in de Boodschap. Met 5 tafels en 20
deelnemers. En iedereen vond het leuk om toch weer een keer de kaarten vast te houden.
Of het helemaal goed ging......... nou er valt wel iets te verbeteren. Om te beginnen, niet
iedereen had alle informatie. De secretaris had vergeten enkele deelnemers op de verzendlijst
te zetten. En dan moet zaal 6 ingericht worden. Dat lukte eigenlijk prima, maar misschien is
het toch wel handig om placemats te gebruiken om de kaarten op te leggen. Daar gaan we
over na denken.
En de veiligheid......, ook daar valt wel iets te verbeteren; afstand houden gaat best redelijk,
maar we moeten niet vergeten om de mondkapjes op te zetten als we naar de WC gaan......
kortom goed dat we nog een paar keer kunnen oefenen.
De Technische Commissie komt deze week bij elkaar om eea door te praten.
En of het gezellig was... ja, wat moeten we daar van zeggen. We missen natuurlijk de leden
die besloten hebben niet mee te doen. Het is een kleine club in een grote zaal. En geen foyer
om nog even na te kaarten.
Laten we zeggen dat dit het best mogelijke is, en dat we hopen dat er in het nieuwe jaar
minder beperkingen en meer ruimte is om met een grotere groep te spelen.
Er was ook nog een uitslag; die staat hieronder weergegeven. Winnaars waren Trees Aarts en
Corrie Terpsma. Een speciale vermelding voor Wim Theeuwes en Fieni vd Brand, de oudste
deelnemers, met een prima score.
Trees Aarts & Corrie Terpsma

71,19

Joke van Vugt & Walter van Vugt

61,32

Jenny van Leijsen & Marij Zopfi

60,13

Fieni van de Brand & Wim Theeuwes

55,15

Louise Keijzers & Ans Vleugel

53,19

Ad van der Steen & Marijke van der Steen
Ellen van Eijl & Annemarie van Mierlo
Antoinette Jansen & Ans Schoormans

48,06
42,06
41,45

Adri de Bondt & Ineke Groeneveld

40,19

Ria van Mook & Nel van der Spek

27,04

In de bijlage een foto.

---------------------

De sponsoractie van de RABObank == RaboClubSupport
In de vorige Coronabrief hebben we jullie attent gemaakt op deze actie, die loopt van 5
oktober tot 25 oktober. RABObank leden kunnen hun stemmen uitbrengen. Iedere stem is 5
tot 10 euro waard; vorig jaar hebben we zo´n 500 € opgehaald. We hopen nu op een
vergelijkbaar resultaat. Dus, doe mee. (Als je bij een andere bank bent, of wel bankiert bij de
RABObank zonder dat je lid bent, dan kun je helaas niet meedoen)
Maak je bij het internet bankieren gebruik van de app op je IPAD, tablet of mobiele
telefoon, dan moet je als volgt handelen:
- Ga naar de app van de Rabobank in log in met je pincode
- Kies onderaan "zelf regelen"
- Kies "lidmaatschap"
- Kies de knop "ClubSupport
- Scroll naar beneden en kies "Breng je stem uit"
Handig is als je drukt op de knop "Filter" en daarna kiest voor "Rijen (dorp)" en daarna naar
onderen scrollt en drukt op "Bekijk de resultaten"
Nu kom je alle clubs die meedoen in Rijen tegen en kun je de clubs kiezen. Kies dan 3, 4 of 5
clubs. En klik op "stemmen" Daarna kun je de 5 stemmen verdelen --> graag 2 naar de
Maandagmiddag Bridgeclub.
Maak je bij het internetbankieren gebruik van de computer of laptop, en de RABO scanner,
dan moet je als volgt handelen:
- Ga naar de website van de RABO bank en log in op de normale manier met de pinpas en de
RABOscanner. Bij het eerste scherm zie je "Zelf regelen" staan en klik hier op.
- Kies "lidmaatschap"
- Kies de knop "ClubSupport
- Scroll naar beneden en kies "Breng je stem uit"
Handig is als je drukt op de knop "Filter" en daarna kiest voor "Rijen (dorp)" en daarna naar
onderen scrollt en drukt op "Bekijk de resultaten"
Nu kom je alle clubs die meedoen in Rijen tegen en kun je de clubs kiezen. Kies dan 3, 4 of 5
clubs. En klik op "stemmen" Daarna kun je de 5 stemmen verdelen --> graag 2 naar de
Maandagmiddag Bridgeclub.
Kom je er niet uit, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Die helpen je graag. Je
kunt ook een mailtje sturen naar mmbcrijen@gmail.com en om hulp vragen.
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