
Na de vorige mail zijn de omstandigheden flink gewijzigd en de maatregelen tegen het 

coronavirus aangescherpt. Waarschijnlijk komen er deze week nog meer beperkingen, gezien 

de aangekondigde persconferentie voor morgen van de ministers Rutte en De Jonge. 

 

Daarom stuurt het bestuur deze algemene mail naar alle SBNL-leden. Aan de 

clubverantwoordelijken doe ik het verzoek deze mail ook nog eens door te sturen naar hun 

leden. Mogelijk is er een e-mailadres gewijzigd of is het e-mailadres niet bekend bij de bond. 

 

Algemene Leden vergadering (ALV) 

Het bestuur heeft besloten deze vergadering (gepland voor 13/02) uit te stellen tot augustus 

2021. De redenen daarvan zijn de maatregelen tegen het coronavirus en daarvan met name het 

advies om geen reizen te maken. Mogelijk komt er zelfs een advies om geen provinciegrenzen 

meer te overschrijden. De nieuwe datum zal worden gepubliceerd in het juni-nummer van ons 

Magazine. 

Een bijkomende reden is het minimale aanmeldingen tot op heden.  

 

Open Nederlands Kampioenschap Punten Scrabble (O-NKPS) 

Ook voor dit kampioenschap (gepland was 27/02) heeft het bestuur besloten tot afgelasting. 

De redenen zijn gelijk aan die voor het verzetten van de ALV. Pas in 2022 zetten we dit 

kampioenschap weer op de speelagenda. 

Ook hier was de bijkomende reden het geringe aantal aanmeldingen. Het betaalde 

inschrijfgeld zal worden teruggestort. 

 

Scrabblewoordenlijst (SWL) 

Nog steeds geldt: met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe (SWL van kracht. Je kunt deze 

uitgave bestellen via de SBNL-website. De kosten voor de leden van de SBNL zijn € 19,00. 

Dit is exclusief de verzendkosten van € 7,25. We hebben een redelijke voorraad, maar deze is 

niet onuitputtelijk. De SWL is ook in de boekhandel te koop (voor € 26,99).  

 

Magazine februari 2021 

Er is  natuurlijk op scrabblegebied weinig gebeurd de laatste maanden. Ja, er is wat kopij, een 

verslag van het weekend in Rijs en van het Open Nederlands Kampioenschap Duplicate 

Scrabble. Maar om daar nu een heel Magazine voor te maken, te laten drukken en te 

verzenden gaat volgens het bestuur te ver. Er zal dus geen magazine verschijnen in februari. 

 

Contributie 2021 

Door het cancelen van het Magazine van februari zal de contributie voor dit jaar verlaagd 

worden naar € 10,00 (in 2022 is het dus weer gewoon € 12,00). Gelieve de contributie z.s.m. 

over te maken op het rekeningnummer NL81 ABNA 0513 0231 78 t.n.v. Scrabble Bond 

Nederland. Pas op (!): niet zelf betalen als dat in de regel door jouw club gedaan wordt!! 

 

Bijlagen: 

Jaarplanning SBNL en NTSV met daarboven Samenvatting van deze mail 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de SBNL, 

 

Rudy Kuijpers - voorzitter 

Jeanette Bree - penningmeester 

Wytze Groen - secretaris 



 
 


