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Bridgeclub Alert
Beuningen
Sporthal de Tinnegieter, Leigraaf 2, 6641 DH Beuningen

REDACTIE:
Mary van Oort

Beste Bridgers,
Deze nieuwsbrief wordt helaas niet positief begonnen.
We zitten als club in een dalende trend qua deelnemers
maar ook als bestuur en commissieleden.
Na de ALV heeft Kees Goetstouwers een geslaagde
brainstormsessie gehouden waaruit vele suggesties kwamen
(zie onderstaand artikel) maar deze moeten wel ingevuld
gaan worden.
Er komt nu een probleem bij dat het Coronavirus weer meer
terrein gaat winnen en we moeten afwachten hoe dit
gevolgen gaat krijgen bij het bridgespel.

mailadres:
info@bridgeclub-alertbeuningen.nl

Het bestuur heeft een drukke tijd achter de rug en kon de
werkzaamheden over 5 bestuursleden verdelen.
Nu we met 3 personen overblijven wordt dit toch wel lastig en
willen nogmaals benadrukken dat we snel uitbreiding nodig
hebben.
Ik merk dat de helpende handen bij de wekelijkse avonden
vaak dezelfde zijn en mede met de kerstdrive voor de boeg is
bemensing van de commissies ook op korte termijn gewenst.
De club wil ook meer herkenbaar zijn zodat er gevraagd
wordt om mee te denken over een nieuw logo.
Kortom:
Doe mee om onze club een gezellige club met veel
spelplezier te maken zodat we ook meer leden kunnen
verwelkomen en onze toekomst verzekerd is.
3 weken geen bridgen in de Tinnegieter ivm de nieuwe
Corona maatregelen. We houden jullie op de hoogte
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Mondkapjes zijn weer terug in
het straatbeeld
Als je het prettig vindt kan je
ze dragen tijdens de
bridgeavonden. Dit is niet
verplicht

Herman, John en Mary
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De toekomst van bridgeclub Alert en de aandachtspunten die er zijn
Het brainstormen over de continuïteit van BC ALERT werd door Kees Goetstouwers geleid. Hij
begint enthousiast sprekend met het uitdelen van walnoten en vraagt de vergadering naar de
symboliek hiervan. De reacties zijn:

- structuur van hersens: veel inhoud.
- noten kraken: ja zegt Kees, gezien de situatie van dit moment zullen er (harde) noten
gekraakt moeten worden.
- herfst: ja zegt Kees, kijk naar onszelf. De gemiddelde leeftijd van alle bridgeclubs ligt
boven de 70 jaar. Bij Alert ligt de gemiddelde leeftijd op 76 jaar. De terugloop in
ledental is landelijk 15 %. De Bridgebond telt ongeveer 80.000 leden, maar er zijn véél
meer bridgers. Maar ook ons eigen ledenbestand is gekrompen. Er moet dus iets
gebeuren. Maar wat? Kees vraagt of er ideeën zijn. Want als er minder leden zijn en –
op dit moment – ook minder bestuursleden, betekent dat dat er minder handen zijn om
hetzelfde werk te kunnen blijven doen. Zoals: o.a. bestuursfuncties, Technische
commissie, activiteitencommissie, kerst-paas-einddrive organiseren, tafels en
materialen klaarzetten.
De volgende ideeën zijn geopperd vanuit de vergadering waar we mee aan de slag
kunnen.
1. Laat de laagst geëindigde van de competitieavond de volgende keer het vroegst
komen (om te helpen opbouwen).
2. Bied nieuwe leden 1 jaar gratis lidmaatschap aan.
3. Flyeren/folders verspreiden om niet-bridgers enthousiast te maken.
4. Cursus bridgeles(mogelijkheden) aanbieden.
5. Contact met Perspectief/ VvSB opnemen om ook 50+ers te benaderen
6. In Nieuwsbrief van Perspectief bridge aanbieden (Mary: Perspectief financiert de
kerkdorpen hierin)
7. Vaste rubriek in de Cirkel (Mary van Oort stelt dit voor bij de VvSB) Hierbij moet niet
Vroeg-Op in de wielen gereden worden. (
8. Nieuwe leden niet meteen in een te hoge lijn laten beginnen (Herman vd Bosch
stelt voor om dit in het beleidsplan op te nemen.
9. Wanneer start het bridgeseizoen? 1 januari of anderszins, ook met het oog op
contributiebetaling
10. Idee via mail ontvangen, nieuwe leden geen inschrijfgeld laten betalen.
Maar daaraan voorafgaand moeten ook belemmeringen opgeheven worden. De
locatie straalt geen warmte uit, de verlichting is onvoldoende en de tafels zijn niet
allemaal geschikt. Het bestuur is hier al langer over in gesprek met de Tinnegieter.
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Maar met name de vacatures in het bestuur zijn nu urgent. Een voorstel is om een
functieomschrijving te maken en daarnaast ook globale tijdsinvestering aangeven. Stel
een commissie in voor hand- en spandiensten. Zet hiervoor een rooster op.
Kees sluit deel II af met iedereen heel hartelijk te bedanken voor de positieve inbreng.
We zijn er nog niet, maar het enthousiasme is er. Het bestuur gaat hiermee aan de slag.
Resultaten en vervolgacties worden in de Nieuwsbrief gedeeld.
Hierna neemt iedereen plaats aan haar/zijn tafel om de 3e zitting van de eerste
bridgeronde te spelen.

COMMISSIES TBV GEZELLIGHEID VOOR ONZE CLUB
In de loop der jaren hebben we veel en diverse commissies gehad die onze club
hebben gevormd. Door het coronaspook is veel in mist opgegaan, zo ook de bezetting
van de commissies.
Maar om de gezelligheid te verhogen willen we deze commissies graag weer invullen en
optuigen.
Te denken valt aan de volgende commissies:
Technische commissie. Volgens het HHR is de voorzitter automatisch lid van de TC. Hierbij
zijn toch wel minimaal 2 personen meer nodig om de werkzaamheden goed te kunnen
uitvoeren.
Drives, zoals de kerstdrive, paasdrive en einddrive. Deze kunnen ook door verschillende
mensen per drive ingevuld worden. Minimaal 2 personen (per drive) is prettig werken om
ideeën te spuien en het werk te verdelen.
Materialenkast. Onderhouden, controleren, aanvullen indien nodig. 3 personen
Maandagavond voorbereiding: tafels klaarzetten incl. kleedjes, boards, biedboxen,
desinfectiegel (in coronatijd). 4 of meer personen, om te kunnen rouleren en elkaar te
vervangen bij ziekte, vakanties.
Een ieder die zich wil inzetten voor een levendige, gezellige, sociale club wordt van
harte uitgenodigd om zich te melden bij het bestuur (per mail, telefoon, persoonlijk
contact op de maandagavond bijvoorbeeld).
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Kerstdrive 20 december 2021
In onze jaarkalender is er weer ruimte gemaakt voor een kerstdrive op maandag 20
december.
Het bestuur zou het erg leuk vinden als deze ook doorgaan kan vinden. Herman zal het
bridgen op deze avond begeleiden, maar we zoeken leden die deze avond een
kerstsfeer willen geven. Te denken valt aan een drankje en een hapje, een voordracht,
muziek ed. Wie meldt zich aan om dit te organiseren. In de begroting is een bedrag
gereserveerd voor speciale drives voor een hapje, drankje en een prijs.
Heb je ideeen en zin om een en ander te organiseren meld je dan bij Herman..

Nieuw logo voor onze bridgeclub
Onze bridgeclub heeft nog geen logo. Een aantal van onze leden is bezig geweest om
iets te bedenken. Biigevoegd zien jullie een aantal voorbeelden. We zijn er echter nog
niet uit. Heeft u een leuk idee voor een logo laat het ons dan weten.
Uiteindelijk zullen we een aantal voorbeelden aan jullie voorleggen en degene met de
meeste stemmen wordt dan ons nieuwe logo.
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Stand van zaken mbt de financiën
Over de begroting van het speeljaar 2021 – 2022 valt het volgende op te merken:
- Er is geen bedrag voor verzekeringen meer opgenomen omdat door het lidmaatschap van de
NBB de materialen automatisch verzekerd zijn.
- Er is geen reservering voor het lustrum opgenomen. Bij de viering van een volgend lustrum zal
een eigen bijdrage worden gevraagd.
- Er blijft een reservering voor materialen van € 200,00 opgenomen.
- We zijn in gesprek met de Tinnegieter over de aanschaf van vierkante tafels. Zoals het er nu
uitziet, zal ALERT de tafels voorfinancieren. De aanschafkosten worden daarna verrekend met
de huur van de zaal.
- Het bestuur wil meer geld beschikbaar stellen voor drives en competitie.
- T.a.v. de inkomsten zijn we volledig afhankelijk van contributie. Het lidmaatschap wordt voor
dit jaar verhoogd van € 50,00 naar € 60,00 per jaar.
- Alle leden hebben hun inschrijfgeld voldaan op het eerste verzoek van de penningmeester.
Compliment hiervoor!
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