
 

 

Jaarverslag 2021-2022 

Dit seizoen is voor de club een bijzonder seizoen geworden. Corona heeft een deel van het 

speelseizoen weer stil gelegd. Dit gaf het bestuur de tijd om de gesprekken over samengaan 

met de Maandagmiddag Bridgeclub voort te zetten. 

Op 25 maart hebben de leden van beide clubs in een extra gezamenlijke ledenvergadering 

ingestemd met het samengaan van beide verenigingen. Op deze vergadering is ook 

ingestemd met de wijzigingen in huishoudelijk en wedstrijdreglement, is een nieuw bestuur 

gekozen en is afscheid genomen van de aftredende bestuursleden: Ine Homburg (RBC), 

Gerrit Mulder (MBC), Ria Roumen (MBC) en Ria Wiegerinck (MBC). 

De vergadering heeft verder ingestemd met de nieuwe contributieregeling. Een lid dat op 

één speelmoment deelneemt aan de competitie is € 30 contributie verschuldigd; een lid dat 

op twee momenten meespeelt, betaalt € 54 per jaar. 

 

Na de ledenvergadering is een drive gespeeld waarbij de leden met een andere partner zijn 

ingedeeld. Na afloop hebben we kunnen genieten van een heerlijk buffet in De Tapperij. Dit 

buffet kon betaald worden uit het banksaldo van de MBC. Het hierna resterende bedrag 

( € 1665,52) is overgemaakt aan de penningmeester van de RBC. Op 22 april heeft de 

kascommissie het verslag van de penningmeester van de RBC goedgekeurd. 

De competitie is met enkele onderbrekingen voortgezet en afgerond en heeft de volgende 

winnaars opgeleverd: 

• MBC 

o Clubkampioen paren: Henny Lagendijk en Truus van Helvoort 

o Slemkampioen: Albert van der Moolen en Gerrit Stigter 

• RBC 

o Clubkampioen paren: Joke Gotink en Joost Walter 

o Slemkampioen: Henny Deunk en Truus van Helvoort 

Mede door de coronaperikelen zijn er dit seizoen geen open drives georganiseerd. Wel heeft 

de traditionele huiskamerdrive weer plaatsgevonden. Er werd door 40 leden in vijf 

verschillende huiskamers gespeeld. 

Dit jaar zijn er voor het eerst tijdens het zomerseizoen (open) avondzittingen georganiseerd. 

Om de 3 weken kon er op woensdag worden gespeeld. Deze zittingen zijn goed bezocht 

(gemiddeld 40 personen per avond) en in het bijzonder benut om de ex-cursisten te laten 

ervaren hoe het spelen op een club eraan toegaat.  



Joke Gotink is er met veel improvisatie (ook hier was corona een obstakel) in geslaagd om 

een beginners en gevorderden cursus te verzorgen.  

We hebben dit jaar ook gebruik kunnen maken van een dupliceermachine. Met behulp van 

dit apparaat worden de spellen automatisch geschud en zijn we in staat in meerdere lijnen 

dezelfde spellen te spelen. De ervaringen tijdens de pilot waren positief, waarna definitief 

tot aanschaf is besloten. Helaas hebben zich na de beginfase verschillende technische 

problemen voorgedaan. Het bestuur heeft daarna besloten om een beroep te doen op de 

garantiebepalingen. De machine is aan het einde van het seizoen weer ingenomen door de 

leverancier en deze heeft het gehele aankoopbedrag teruggestort. Het bestuur heeft zich 

beraden op de consequenties en doet in de ledenvergadering een voorstel voor het vervolg. 

In het afgelopen speelseizoen zijn ons enkele leden ontvallen. Tijdens de zittingen hebben 

we stilgestaan bij hun overlijden. We gedenken: Annie Tackenkamp, Martha van Doesburg, 

Emmy Baan en Gerrie Holtslag.  

Voor de start van het nieuwe competitiejaar kunnen we een aantal nieuwe leden 

verwelkomen: 16 hebben zich definitief aangemeld en 4 komen eerst op proef. 

Bij de start van het seizoen telt onze club 94 leden (en 4 op proef). Een groot aantal speelt in 

beide competities: 63 op maandagmiddag en 65 op woensdagavond. 

We kunnen dus stellen dat de gemeentelijke subsidie die we hebben ontvangen om het 

ledenbestand van de club op peil te houden en zo mogelijk uit te breiden, goed en effectief 

is besteed. 

De gemeentelijke subsidie maakt het ook mogelijk om voor de start van het nieuwe seizoen 

het bridgen in Ruurlo te promoten. De clinic is door 11 personen bezocht. Medio september 

starten er twee beginnerscursussen; een op dinsdagavond (4 deelnemers) en een op 

donderdagmiddag (8 deelnemers). Joke Gotink en Joost Walter zullen de cursussen 

verzorgen die dit keer weer in de bibliotheek van Ruurlo worden gegeven. 

 

Ruurlo, 28 september 2022 

Bestuur van de RBC 

Albert van der Moolen (vz), Peter van Rijsingen (secr), Gerrit Weijman (pm), Loes Kappers en 

Gerrit Stigter 

 

 

 

 


