START BRIDGETORNOOIEN

Beste bridgers

Ons bestuur heeft een zoomvergadering gehouden om de opstart voor te
bereiden en ook de resultaten van de enquête te bekijken. 99 mensen hebben
hierop geantwoord: een bijzonder hoopvol resultaat dat aangeeft dat de leden
nog erg betrokken zijn in de club. Waarvoor dank.

Ook leuk: liefst 92 van de 99 deelnemers willen met plezier terug live spelen,
sommigen willen ook nog een BBO tornooi handhaven.
Meer uitgebreide resultaten zullen we via een aparte mail meedelen, maar
voorlopig volgen hier de belangrijkste punten voor onze nieuwe start. Enkele
andere zaken worden zeker later terug opgenomen.

1. Tornooien die starten:
* Maandagnamiddag vanaf 14 juni om 14 uur.
* Woensdagavond vanaf 16 juni om 19 u 30.
* Donderdagnamiddag vanaf 17 juni om 14 uur.
* Vrijdagavond vanaf 18 juni om 19 u 30.
Omdat we willen sluiten om 23 u 30 zullen we vrijdag starten om 19 u 30
i.p.v. 20 uur. Later kan dit wellicht terug 20 uur worden.
2. Voorwaarden tijdens die tornooien:
Een groot deel van de respondenten wil de maatregelen behouden die ook
in het najaar golden: (35-58 % naargelang de maatregel). We willen die
houden ook omdat sommige maatregelen verplicht zijn. We zullen die
afbouwen naargelang dat veilig kan:
*
*
*
*

Behoud van de plexi schermen.
Mondmaskers als men niet aan tafel zit.
Elk tornooi heeft zijn eigen set boards
Ieder speler houdt zijn eigen bidding box aan tafel- of bij wisselen

* Handgel op elke tafel.
We plaatsen CO2 meters in elke ruimte om de toestand in de zalen te
evalueren en zo nodig oplossingen te zoeken.
We hanteren ook een inleggeld van 4 € zonder prijzengeld.
We vragen tenslotte dat iedereen vooraf inschrijft via
ctl@bcpieterman.be, dat kan eventueel voor meerdere weken.
3. BBO-tornooien:
Er is vraag naar de handhaving van een BBO-tornooi:
Rutger en Pieter blijven dit organiseren op maandagavond om20u00.
Het donderdagnamiddag & vrijdagtornooi vallen weg omdat we ook in de
club terug starten.
4. Payconiq:
Vanaf nu is het mogelijk om aan de bar met Payconiq te betalen. We
willen dit aanmoedigen maar er is geen verplichting: wie cash wil betalen
kan dat.
Bij het inleggeld vragen we om voorlopig nog cash te betalen: we willen
de betalingen van bar en inleg gescheiden houden om fiscale redenen en
willen daarom eerst een tweede abonnement nemen.
---------------------------------------------------------We hopen dat jullie begrip hebben voor een aantal maatregelen die we
voorlopig moeten nemen, we zullen alles zeker opvolgen en alles
normaliseren zodra dat mogelijk is.
Vergeet tenslotte onze eerste ontmoeting niet om zondag 13 juni van 15
uur tot 17 uur. We hopen jullie daar te mogen ontmoeten en op een
glaasje champagne te kunnen trakteren.
namens het bestuur
Andre

