
Nieuwsbrief  

NRBC Capelle 
Nummer 11 Oktober 2020 

Deze nieuwsbrief wordt per email verzonden aan alle leden. 

 

Heb je op- en /of aanmerkingen, ideeën of suggesties voor de volgende nieuwsbrieven, laat het gerust weten aan de 

redactie, via nrbc.capelle@gmail.com. 

1. Vernieuwde Website 

2. ALV 

3. NRBC Clubmiddag Online 

4. Kofferbridge 

5. Opleiding 

 

1. Vernieuwde website 

 

Op 1 oktober heeft de NBB afscheid genomen 

van de oude clubsites en de nieuwe sites 

geïntroduceerd. Even wennen, dat wel. 

De Stepbridge uitslagen 

bijvoorbeeld, vind je niet bij 

Uitslagen, maar bij Berichten! 

Lees meer over de nieuwe site 

op de uitleg van de NBB. 

 

 

2. ALV 

 

De Algemene Leden Vergadering wordt 

uitgesteld tot januari 2021. Alle leden zijn hier 

over per email geïnformeerd op 3 oktober jl. 

 

 

3. Kofferbridge 

 

We merken dat er leden 

zijn die thuis bridgen met 

vrienden of bekenden. 

Of dat verstandig is moet 

iedereen zelf beslissen. 

Onze clubkoffer is in ieder 

geval altijd beschikbaar als 

je een wedstrijdelement 

wilt toevoegen aan je onderlinge bridgemoment. 

Bel met Frits Mulder als je de koffer wilt lenen 

06 – 34 92 53 95. 

 

 

4. NRBC Clubmiddag Online 

 

Er zijn diverse leden, die hebben aangegeven 

dat zij een hele avond achter de PC/laptop/tablet 

wel erg lang vinden. Of beginners op 

Stepbridge, die een hele avond te inspannend 

vinden. En er zijn ook leden, die gewoon nog 

een keer extra online willen spelen. 

De Wedstrijd 

Commissie gaat 

daarom een proef 

doen door 4 korte 

clubmiddagen in 

oktober te 

organiseren voor onze leden. 

 4 ronden van 3 spellen. 

 Deelname is gratis. 

 Inschrijven op woensdag tussen 09u00 en 

12u30. 

 Aanvang 14u30. 

Contactpersoon Kees Visser: 06 – 81 41 32 78. 

 

 

5. Opleiding 

 

In november verzorgen we een studieavond! 

Vanzelfsprekend worden de RIVM-Corona- 

basisregels in acht genomen. 

 Op een donderdagavond. 

 Ook leden van Bridgeclub de IJssel mogen 

mee doen. 

 In de terraszaal Van IJsselzicht. (De 

ventilatie is geoptimaliseerd!) 

 Minimaal 12, maximaal 20 personen. 

Nadere informatie over het onderwerp,  het 

niveau en de kosten wordt nog bekend gemaakt. 

En, niet onbelangrijk: als dit bevalt gaan we er 

mee door! 
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