
Beste Pietermanleden 

 

 

Het jaar is intussen al een 7-tal weken oud en voorlopig is er nog geen uitzicht 

op het hervatten van onze bridgeactiviteiten in het lokaal. 

Nogal wat bridgers vinden intussen hun gading op BBO of funbridge, maar dit is 

toch ver van hetzelfde en we kunnen alleen maar hopen dat heel de miserie 

stilaan achter de rug is. Wanneer? Daar hebben we wel het raden naar. 

 

Ons bestuur blijft dat alles van kortbij volgen en je mag gerust zijn: zodra er 

zich een mogelijkheid aanbiedt zullen we die met beide handen grijpen. 

Financieel kunnen we het nog even redden: We beperken uiteraard de kosten tot 

het minimum: zo zijn onze huiseigenaars bereid gevonden twee maanden huur te 

laten vallen, en konden we ook het Telenet abonnement opschorten. 

Vanzelfsprekend zijn ook de kosten voor elektriciteit en verwarming quasi nul. 

Hetzelfde geldt voor het poetsen: we hebben onze poetsploeg voorlopig op non 

actief gezet. 

Dankzij de sponsoring van onze leden in september-oktober 2020, die een goede 

8.000 € heeft opgebracht, de verkoop van de drankpakketten (ong. 600 €) en de 

bijdragen van de BBO tornooien op vrijdag kunnen we het  op deze manier nog 

enkele maanden volhouden. Maar de financiële situatie moet zeer van nabij 

worden opgevolgd: we hebben als club bv. geen mogelijkheid om ons banksaldo 

op negatief te laten komen. 

We hebben de hele situatie besproken op een “zoom ” bestuursvergadering  op 

11 februari, en een aantal beslissingen genomen. 

• Wanneer we zullen kunnen heropenen is nog niet duidelijk. Optimisten 

(waaronder ikzelf) hopen 1 mei, anderen zijn minder positief en denken 

eerder aan juni of zelfs juli. 

• Net zoals in september zullen we dan beginnen met twee of drie tornooien 

op de drukste momenten.  We zullen dat dan zodra mogelijk uitbreiden. 

• We brengen het inleggeld op 4 €, spijtig genoeg zullen we – zeker 

voorlopig – geen prijzen kunnen uitdelen. 

• De competitie zal voor de zomer zeker niet heropstarten. We gaan ervan 

uit dat dit in het najaar wel zal kunnen, met een nieuwe competitie. 



• De vakantie in Bouillon gaat ook door, van 20 tot 27 augustus: er zijn al 

13 inschrijvingen voor 36 plaatsen. Wie wil inschrijven kan dit door 150€ 

te storten op de rekening van Pieterman. Praktische info vind je bij Sylvia 

Huysmans. 

• Er komen ook nog met mondjesmaat inschrijvingen voor een cursus: we 

zullen deze mensen, en ook diegenen die een cursus waren gestart in het 

najaar, persoonlijk op de hoogte houden. 

• Viviane zal een inventaris maken van de dranken die we nog in voorraad 

hebben en die we best zouden verwerken. Misschien doen we nog een 

actie om die te verkopen. We houden U op de hoogte.  

• Ook Simone wil haar steentje bijdragen: ze wil een aantal van haar 

werkjes in de club verkopen volledig ten voordele van de club. Hoe we 

dat praktisch gaan organiseren delen we binnenkort mee. 

 

Dat was het voorlopig: we hopen dat onze opstart zo snel als mogelijk zal zijn 

en vlotter zal gaan dan de vaccinatiecampagne. 

 

In afwachting wensen we jullie nog het allerbeste. 

 

Namens het bestuur 
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