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Beste leden,

Het ziet er naar uit dat er licht aan het eind van de tunnel is. Zaterdag 5 juni gaan we naar fase 3. Bij 
fase 6 mogen we weer wedstrijdbridgen. Dit hee  u in de laatste mail van de Bridgebond kunnen 
lezen. Zij zullen u en ons, wanneer het zover is, ter zake informeren.

We gaan er van uit, gelet op de gemiddelde lee ijd van onze leden, dat bijna alle leden al één 
vaccina e hebben gehad. Een groot aantal, misschien wel de meesten, ook al de 2e vaccina e.

Als bestuur hebben we deze week onze gedachten laten gaan over onder welke voorwaarden wij 
willen opstarten.

Duidelijk is geworden dat wij als bestuur menen dat dit op een verantwoorde wijze zal moeten 
plaatsvinden. Leden worden alleen toe gelaten wanneer zij kunnen aantonen dat zij, of gevaccineerd 
zijn, of dat zij een recent nega eve PCR-test kunnen overleggen. Over hoe dit zal worden 
georganiseerd zullen wij te zijner jd een beslissing nemen.

Wanneer wij weer mogen opstarten zullen we eerst een paar weken proefdraaien met als concept de
zomerinloop.

Graag willen wij voor 1 juli a.s. van u weten of u misschien minder wilt gaan bridgen of voornemens 
bent te bedanken als lid. Dit is van belang om een goed beeld te krijgen hoeveel leden er op een 
compe emiddag- avond aanwezig zullen zijn. Voor alle duidelijkheid: verandert er in uw situa e 
niets, dan hoe  u dit niet te melden. Wilt u Tineke Hofma informeren wanneer er wel wat moet 
worden gewijzigd. Graag deze melding verzenden naar wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com.

Inmiddels zijn er 3 ozonvrije luchtreinigers aangescha . Deze apparaten zuiveren de luchtkwaliteit 
middels het filteren van bacteriën en andere stoffen. Hiermee hopen wij een bijdrage te leveren aan 
een beter binnenklimaat.

Voordat wij weer gaan opstarten zal onze binnen- en buitenruimte weer schoongemaakt moeten 
worden. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers. U kunt zich al bij Huibie Foeken aanmelden via 
hfoeken@ziggo.nl.

Ook dit keer moeten we helaas melden dat er een lid en oud lid zijn overleden t.w. Ceciel Keuning en 
Sjoerd Schaaf.  Mededelingen hierover kunt u lezen op onze site.

Tot zover onze mededelingen. Zodra er weer nieuws is, zullen we ons weer melden.

Wij hopen u spoedig weer te zien.

Het bestuur.


