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Beste clubgenoten, 

 

Nu het nieuwe jaar is aangebroken willen wij jullie in de eerste plaats een goed en vooral 

gezond 2021 toewensen voor jullie zelf en ieder die jullie dierbaar is. 

 

Het jaar 2020 is heel anders verlopen dan ieder zich bij de aanvang van dat jaar had 

voorgesteld. We kregen als gevolg van het coronavirus al snel te maken met allerlei 

beperkingen, waardoor we sinds medio maart niet meer hebben kunnen bridgen in de Witte 

Kerk. In september zijn we als bestuur bij de Witte Kerk gaan informeren naar de 

voorwaarden en mogelijkheden om in de loop van oktober eventueel weer te beginnen. 

Helaas liepen de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames in verband met het 

coronavirus toen weer snel op, waardoor er opnieuw beperkingen werden opgelegd en een 

herstart tot op heden niet mogelijk is gebleken. 

 

Voor het nieuwe jaar ziet het er gelukkig beter uit. Er zijn een aantal vaccins ontwikkeld, die 

bescherming bieden tegen het coronavirus, en de eerste vaccinaties zijn intussen gezet. We 

hebben daarom goede hoop dat we over enige tijd weer in de Witte Kerk met elkaar kunnen 

bridgen. 

 

Jullie zijn gewend dat we aan het begin van het jaar de contributie innen. Voorlopig vragen 

we echter nog geen contributie over 2021. We wachten eerst de ontwikkelingen omtrent het 

virus en het beleid van de regering hieromtrent af. De hoogte van de contributie zullen we 

mede laten afhangen van het moment dat we onze clubavonden in de Witte Kerk 

daadwerkelijk kunnen hervatten. We zullen de contributie in elk geval naar beneden 

bijstellen, waarbij we ook rekening houden met het feit dat we het vorig jaar maar enkele 

maanden hebben kunnen spelen. 

 

We sluiten af met de hoop dat we jullie spoedig weer kunnen verwelkomen in de Witte Kerk 

op onze gezellige clubavonden. 
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