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Nieuwsbrief                                                         

 
14 maart 2021 

 

 

Beste Multi Bridge vrienden, 

We hebben echt heel veel geduld nodig. Nog 

steeds worden we geconfronteerd met een 

virus dat zich blijft verspreiden. Steeds 

weer denken we dat het einde in zicht is, 

maar telkens duurt het langer dan we 

hadden gedacht. We hopen dat het jullie 

allemaal lukt om gezond te blijven en dat 

jullie een modus hebben gevonden om deze 

rare tijd het hoofd te bieden. Als bestuur 

kunnen we op het ogenblik niet zo veel doen. 

Het is afwachten tot we weer ruimte krijgen 

om als vereniging weer te kunnen 

functioneren als we gewend waren. Ook voor 

ons Denksporthuis zijn het lastige tijden. 

We gaan het redden, maar iedereen smacht 

weer naar de mogelijkheid om open te gaan. 

Het is niet anders. Gelukkig spreken we 

elkaar nog een beetje dankzij StepBridge en 

kunnen we daar ons geliefde spel beoefenen. 

Het aantal deelnemers is gegroeid, maar we 

zien nog niet iedereen zich inschrijven. 

Misschien omdat ze het niet leuk vinden om 

online te bridgen, maar misschien ook omdat 

het bridgen via de computer een hindernis 

is. We willen graag van u weten of we 

daarbij kunnen helpen en daarom willen we 

de leden die nog niet met StepBridge 

meedoen telefonisch gaan benaderen. Als je 

niet wilt prima, maar als we je kunnen helpen 

als je problemen ondervindt, doen we dat 

graag. Anita maakt nu een lijst op van leden 

die nog niet mee doen en als bestuur zullen 

we er dan een telefoonronde aan wagen.  

 

 

 

Mocht u gebeld worden, dan weet u waarom 

en wat onze intenties zijn.  

Ferry heeft het werk van Bert overgenomen. 

Er zijn nog wat administratieve handelingen 

nodig, maar u kunt binnenkort van hem de 

factuur voor het nieuwe jaar verwachten. 

We hopen dat u allemaal lid blijft, want we 

zien er naar uit om elkaar straks weer in het 

denksporthuis te ontmoeten. We hebben 

geduld nodig, maar het gaat uiteindelijk 

goed komen. 

 

 

 
 

Afscheid Bert als penningmeester 
We hebben in januari afscheid genomen van 

Bert als penningmeester. Vanwege zijn vele 

verdiensten voor de club is hij door de leden 

unaniem tot erelid benoemd. In zijn 

thuiskantoor heeft hij een muur met diverse 

oorkondes en benoemingen. Daar hangt nu 

sinds kort ook deze benoeming bij. Gelukkig 

blijft hij wel aan als lid en is hij nog steeds 

regelmatige een wedstrijdleider tijdens de 

StepBridge clubsessies.  
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Bericht nieuwe penningmeester: 

Ferry van Lier  
Bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen 

als uw nieuwe penningmeester. Ik ben 

inmiddels enthousiast aan de slag gegaan. 

Voordat ik daar iets over vertel wil ook ik 

eerst Bert bedanken. Alle complimenten die 

hij gekregen heeft waren volledig terecht. 

Hij had de boekhouding heel netjes voor 

elkaar, heeft de werkzaamheden goed aan 

mij overgedragen en is altijd bereid me nog 

even te helpen. Bert bedankt! 

  

Dit jaar krijgt u de facturen voor de 

contributie wat later dan u gewend bent. Als 

nieuwe penningmeester moet ik eerst nog 

een en ander voorbereiden. Bert had de 

mogelijkheid om voor Multibridge hetzelfde 

boekhoudsysteem te gebruiken als hij op 

zijn bedrijf gewend was. Omdat ik dat niet 

kan gebruiken heb ik met hulp van Bert 

inmiddels een nieuw boekhoudsysteem in 

gebruik genomen en ingericht. Vanuit dat 

nieuwe boekhoudsysteem zal ik jullie 

binnenkort de facturen sturen. Voordat ik 

dat kan doen moest ik eerst nog gemachtigd 

worden bij onze bank. Dat heeft wat voeten 

in de aarde gehad, maar ook dat is nu bijna 

geregeld.  

  

U zult nu binnenkort uw factuur voor de 

contributie ontvangen. Ik verstuur deze 

factuur vanaf het emailadres 

penningmeestermultibridge@gmail.com. 

Soms komen dit soort mailtjes in uw inbox 

'ongewenste mail'. Als dat gebeurt, weet u 

nu alvast dat dit mailadres écht van B.C. 

Multi Bridge is. Ik heb ook nog een verzoek 

aan u, wilt u bij het overmaken van uw 

contributie het factuurnummer in het 

commentaar te vermelden? Dat scheelt voor 

mij heel veel handmatig werk, want dan 

wordt uw betaling door het boekhoudpakket 

automatisch verwerkt. Tenslotte: mocht u 

vragen hebben over uw contributie, aarzel 

dan niet om mij even te bellen of te mailen. 

  

ferry.van.llier@outlook.com  

 (06)54252180 

 

Tot slot 
Blijf gezond, let op jezelf en elkaar en blijf 

geloven in Multi Bridge, De leukste 

bridgeclub van Nederland. 

 

Het Bestuur B.C. Multi Bridge  
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