
Nieuwsbrief  

NRBC Capelle 
Nummer 12 December 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. Waar staan de uitslagen? 

2. Agenda 
3. Geen partner? 

4. Betalen voor Stepbridge 

5. ALV 

 

1. Waar staan de uitslagen? 
 
We maken sinds kort gebruik van de mogelijkheden die 

Stepbridge biedt voor het vinden van alle uitslagen van 

de online sessies. 
Gebruik deze link: Online Uitslagen  Kies NRBC 

Capelle en [Toernooien] Daar staan alle uitslagen van 

onze online clubsessies. 
Natuurlijk kan je de uitslagen ook vinden via onze 

website. Net als de verzameling van uitslagen die we 

publiceren op de pagina van de NBB Clubranking. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2. Agenda 

 
Noteer de volgende sessies en evenementen in je agenda 

en doe mee: 

 Gewone Online Clubavond Dinsdag 22 december 

2020 aanvang 19u30 

 Gewone Online Clubmiddag Woensdag 23 

december 2020 aanvang 14u30 

 Kerstdrive Zondagmiddag 27 december 2020 

aanvang 14u00 

 Gewone Online Clubavond Dinsdag 29 december 

2020 aanvang 19u30 

 Nieuwjaarsdrive Zondagmiddag 3 januari 2021 

aanvang 14u00 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3. Geen partner voor Stepbridge? 
 

Kan je partner niet, maar je wilt 

wel graag spelen? Stuur 1 dag 
van te voren een bericht aan 

nrbc.capelle@gmail.com. 

Nel of de wedstrijdleider zoekt 

een geschikte partner voor je, 
zodat je gewoon mee kan doen. 

 

 

4. Betalen voor Stepbridge. 
 

Op 6 november 2020 hebben alle Stepbridge-deelnemers 
een email ontvangen over de wijziging per 01-01-2021. 

Op 16 december 2020 heeft Stepbridge per email alle 

deelnemers geïnformeerd over de mogelijkheden. 
 

 

 
 

 

 

 
 

In het kort komt het hier op neer, als je in 2021 mee wilt 

doen aan onze clubsessies: 

 Je bent Stepbridgelid voor € 45,- per jaar en je doet 

altijd gratis mee. 

 Je wordt voor 01-02-2021 Stepbridgelid (zie hier 

boven)’ 

 Je wordt geen Stepbridgelid, maar je logt net als nu 

als NBB-gastlid. In dat geval betaal je ca. € 0,50 per 

sessie. Dit reken je af met zgn. deelnamepunten die je 
van te voren aangeschaft hebt. 

 

5. ALV 
 

Helaas ontbreken de mogelijkheden om de in januari 

2021 geplande fysieke Algemene Leden Vergadering te 
houden. In plaats van de ALV ontvang je binnenkort een 

vragenlijst, met het dringende verzoek deze te 

beantwoorden. 
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