Jaarprogramma 2022-2023a
September 2022
06
Paren
13
Paren
20
Paren
24
Monumentendrive Winterswijk
27
Paren

Januari 2023
03
Receptie / vrij spelenb
10
Viertallenc
17
Viertallenc
24
Viertallenc
31
Viertallenc

Oktober 2022
04
Paren
11
Paren
18
Paren / Verbeter uw Bridged
25
Paren

Februari 2023
07
Viertallenc
14
Jaarvergadering / vrij spelenb
21
Paren / Verbeter uw Bridged
28
Paren

November 2022
01
Paren
08
Paren
15
Paren
22
Paren
29
Paren / Verbeter uw Bridged

Maart 2023
01
WAGEN-drive te Groenlo
07
Ruitenboer
14
Paren
21
Paren
28
Paren / Verbeter uw Bridged

December 2022
06
Paren
13
Paren
20
Kerstdriveb
27
Vrij spelenb

April 2023
04
Paasdriveb
11
Paren
18
Paren
25
Paren
Mei 2023
02
Paren
09
Paren / Verbeter uw Bridged
16
Paren
23
Paren
30
Slotdriveb

a) er wordt ook ’s middags gespeeld, echter ’s middags wordt er geen viertallen
competitie gespeeld, maar worden er paren wedstrijden gehouden.
b) ’s middags geen bridge, ’s avonds gezamenlijk programma voor alle leden
c) ’s middags paren voor mensen die niet willen viertallen, ’s avonds viertallen
d) Verbeter uw Bridge is een oefenavond over een specifiek onderwerp
Zomerprogramma van 6 juni tot en met 29 augustus 2023
o In de zomerperiode wordt er vrijgespeeld. Voor leden en genodigden is de toegang
vrij, gasten dragen per paar € 3,00 bij.
o De bridger met het hoogste, gemiddelde percentage, gescoord op zes van de
zomerspeelavonden, wordt individueel Zomerkampioen van De Robber 2023.
o De REGIONALE ZOMERCOMPETITIE wordt ingelast in ons zomerprogramma.
Voor verdere informatie ga naar WWW.DEROBBER.NL

LIDMAATSCHAP
Aanmelden als lid van de vereniging kan te allen tijde bij de penningmeester.
Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van het kwartaal volgend op de dag van
aanmelding, en wordt telkens op 31 december, het eind van het verenigingsjaar,
stilzwijgend verlengd.
Opzegging als lid van de vereniging dient voor 1 december van het lopende jaar te
worden kenbaar gemaakt De uitschrijving volgt op 31 december.
Opzegging ontslaat een lid nimmer van zijn of haar statutaire verplichtingen jegens
de vereniging.
CONTRIBUTIE
De contributie 2023 bedraagt € 75,00 per jaar voor de middag of voor de avond.
Daarbij is inbegrepen de bijdrage aan de Nederlandse Bridge Bond.
Automatische incasso vindt in vier termijnen ad € 18,75 plaats en wel op of
omstreeks 2 februari, 2 april, 2 juli en 2 oktober onder contractnummer
NL70ZZZ401042630000.
Bij hoge uitzondering wordt contante betaling van de contributie geaccepteerd,
mits in een keer de volledige jaarbijdrage voor 1 januari van het komende jaar
wordt voldaan.
LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie van De Robber wordt beheerd door de secretaris:
Ton Geuijen, Morgenzonweg 93, 7101 BJ Winterswijk
Telefoon 0543-515977en E-mail secretaris@derobber.nl
Geef wijzigingen in uw gegevens, zoals (e-mail)adres, telefoon- of
bankrekeningnummer tijdig aan hem door.

Voor uiteenlopende informatie over De Robber, wedstrijden, uitslagen,
regelgeving en veel meer zie: WWW.DEROBBER.NL

