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Bestuursmededelingen
Commissie Leerboekvergelijking
Uitnodiging jubileum 6 november 2021

Van het bestuur
Bestuursleden gezocht
Na de laatste Nieuwsbrief die u eerder deze maand ontving, is er welgeteld één
aanmelding voor een bestuursfunctie binnengekomen. Met deze aanmelding zijn de
penningmeester en ik natuurlijk blij, maar u begrijpt hopelijk dat één aanmelding
volstrekt onvoldoende is om als bestuur verder te gaan. Zie voor details en aanmelding
Nieuwsbrief 72.
Voorbereiding jubileum
De jubileumcommissie bestaande uit Pem Kubbe (erelid en oud-voorzitter VBD) en
Martin Slagmolen (erelid en oud-vicevoorzitter VBD) en Ans Corts (bestuurslid VBD) legt
de laatste hand aan de organisatie van deze feestelijke dag. Verderop in deze
Nieuwsbrief de uitnodiging en de procedure voor aanmelding. U komt toch ook naar
Amerongen op 6 november?

Financiën
De penningmeester heeft er ook dit jaar weer veel werk aan om leden/donateurs die hun
contributie/donatie nog steeds niet voldaan hebben tot betaling ervan te doen overgaan. Bij
een bestuur dat maar uit de penningmeester en nog een lid bestaat, is het voor de
penningmeester natuurlijk geen doen om ook hieraan zoveel tijd te moeten besteden. Mocht
u zich nu tot uw schande realiseren dat u tot deze groep wanbetalers hoort, hierbij het
bankrekeningnummer voor de €15,- contributie/donatie: NL65 INGB 0000 1082 66,
Vereniging van bridgedocenten te Groningen (BIC: INGB NL2A). Het zou fijn zijn als het
bestuur zich volledig kan concentreren op het bridgeonderwijs, de voorbereiding van het
jubileum en de docentendag in november.
Commissie Leerboekvergelijking
De commissie heeft haar werkzaamheden bijna afgerond. In het afgelopen jaar in groepen
van twee elk twee leermethodes grondig bekeken en beoordeeld en besproken. Het resultaat
van hun werk zullen we u ter gelegenheid van ons jubileum in de vorm van een VBD-Special
uitreiken. Vanaf dat moment zal deze leerboekvergelijking 2021 ook beschikbaar zijn op het
besloten deel van onze website. Daar kunt u nu al eerder gepubliceerde VBD-Specials
terugvinden.
Leden Ins en Outs
Wij heten Ron Vonck welkom als nieuw lid.
Adverteerders
In 2021 mogen wij ons ondanks een voor iedereen lastig coronajaar toch weer verheugen in
de belangstelling van diverse adverteerders, zowel voor onze website als voor onze
Nieuwsbrief. Wij zijn deze adverteerders zeer erkentelijk voor hun bijdrage en vragen onze
leden en donateurs bij deze een keer de website van deze bedrijven te bezoeken om te zien
welke diensten en producten zij aanbieden en waar mogelijk van deze diensten gebruik te
maken.

Inschrijving jubileum 6 november 2021
De VBD viert haar 30-jarige bestaan op zaterdag 6 november 2021 in Amerongen. Het
programma zal bestaan uit:
♣ een lunch in het koetshuis van kasteel Amerongen en aansluitend
♣ het NK-bridgedocentenkampioenschap
Vooraf is het op eigen gelegenheid en kosten mogelijk om een rondleiding te krijgen door
kasteel Amerongen (er kunnen maximaal 3 groepen van 12 personen terecht). Hiervoor moet
u wel vooraf reserveren en (met museumkaart) een kaart kopen. Zie de website Online
kaartverkoop (kasteelamerongen.nl) Zorgt u er wel voor op tijd aanwezig te zijn, want vanaf
de kassa waar uw reservering en entreekaart gecontroleerd worden is het 15 minuten lopen
naar de ingang van het kasteel. In het kasteel is geen lift aanwezig.

Het is ook mogelijk vooraf alleen de kasteeltuinen te bezoeken. Kaarten hiervoor zijn bij de
ingang van de tuin te verkrijgen.
Bereikbaarheid Amerongen:
Kijk voor de bereikbaarheid van kasteel Amerongen
Route en toegankelijkheid (kasteelamerongen.nl)
Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor het jubileumfeest op 6 november 2021 in Amerongen!
Programma:
12.00 uur
12.10 - 12.50 u
13.00 - 13.15 u
13.15 - 16.45u
17.00 u
17.15 u
18.00 u

: ontvangst en welkom
: eenvoudige lunch in het koetshuis van kasteel Amerongen
: inrichten lunchruimte tot bridgeruimte
: Docentenbridgedrive
: afsluiting en uitreiking eerste exemplaar special Leerboekvergelijking ‘21
: bekendmaking Docentenkampioen* en uitreiking overige prijzen
: einde

Deelname en aanmelding voor dit lustrumfeest:
De kosten voor deelname aan dit jubileumfeest zijn voor leden/donateurs € 10,- voor
partners € 35,-. Dit is inclusief lunch en twee drankjes tijdens de bridgedrive.
U kunt zich per e-mail inschrijven info@bridgedocent.nl
Vermeld bij uw inschrijving uw voor- én achternaam (ook van uw partner) en zo mogelijk het
NBB-nummer. Uw aanmelding is echter pas definitief na overmaking van het inschrijfgeld
naar NL65 INGB 0000 1082 66 Vereniging van Bridgedocenten, Groningen (BIC: INGB NL2A).
Inschrijving geschiedt op volgorde van betaling en VOL = VOL = maximaal 120 personen, maar
leden/donateurs gaan vóór partners.
* Docentenkampioen is het hoogste geëindigde paar dat bestaat uit
twee VBD-leden/donateurs.
Overige prijzen vallen op nrs. 1 (indien anders dan het docentenkampioenspaar), 2, 3, en elk
paar dat op X0 is geëindigd.
Belangrijke data
06-11-2021
20-11-2021

30-jatig jubileum VBD
Docentendag i.s.m. district Utrecht

Amerongen
Zeist

Van de markt
Martin en Henk Slagmolen hebben met e-Learning een nieuw hulpmiddel ontwikkeld voor de
bridgedocent. Met e-Learning kunnen cursisten zich voorafgaande aan elke les in eigen tijd en
tempo voorbereiden m.b.v. een diapresentatie met toelichting op de theorie van de les,
voorbeelden en oefeningen. De docent heeft dan in de les meer tijd voor de begeleiding van
de verwerking van de theorie en voor oefenspellen.
Wilt u zelf zien hoe uw cursisten uw lessen kunnen voorbereiden? Vraag dan
aan henkslagmolen@gmail.com een gratis toegangscode voor onze website
e-LearningBridge voor deel 1 of deel 2 van de beginnerscursus.
Adverteerders
Gaarne uw aandacht voor onze trouwe adverteerders. Zie onze homepage en de advertenties
in deze nieuwsbrief.
Nieuwe adverteerders: Bridge gerelateerde bedrijven of evenementen, inclusief leden/
donateurs die op onze website willen adverteren, kunnen contact opnemen met onze
penningmeester Eddie Gnirrep via penningmeester@bridgedocent.nl;

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief dan kunt u zich wenden tot onze Redactie
De Vereniging van Bridgedocenten is opgericht in 1991
De VBD telt circa 400 leden en 60 donateurs
Voor meer informatie zie onze website www.bridgedocent.nl

