11 december 2017

Beste Blue Drakers,
Nog een week, dan is op 18 december de jaarvergadering. Daarom deze
nieuwsbrief met als bijlagen de jaarstukken.
De onderwerpen in deze Nieuwsbrief:
 Sinterklaas bij de U10
1
 Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 december 2017 2
 Oliebollentoernooi op 28 december 2017
2
Onze website: www.bluedrakes.nl
Facebook: Facebook.com/BlueDrakes

Sinterklaas bij de U10

Door: Engeline ter Mors
Maandag 4 December werden de kinderen van het U10 team tijdens de training verrast.
Er kwamen 3 Zwarte Pieten binnen: Knutsel Piet, Sport Piet en Stoute Piet.
Deze Pieten hadden een leuk parcours bedacht en als de kinderen het parcours goed hadden afgelegd kregen ze

pepernoten. Alle kinderen deden heel enthousiast mee en vonden het wel spannend.
Na de training hadden de Pieten ook nog een klein kadootje meegebracht.
Ook de Pieten hadden het heel erg naar hun zin en gaven gelijk een uitnodiging voor volgend jaar:
“Als er volgend jaar weer een Pieten feest is komen we graag” .
Al met al een geslaagd Pietenfeest en de uitnodiging voor volgend jaar, ligt klaar.
Pieten bedankt!

Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 december 2017
Het bestuur nodigt jullie uit voor een algemene ledenvergadering op
Maandag 18 december 2017
van 20.00 uur tot 22.00 uur
bij Welzijn Woerden, Rembrandtlaan 2
De voorgestelde Agenda is:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Verslag ALV 26 mei 2017
4. Bestuursverslag 2016-2017
5. Commissieverslagen 2016-2017
6. Financiële resultaten 2016-2017
a. realisatie 2016-2017
b. balans 30 juni 2017
c. begroting 2017-2018
7. Rapportage kascontrolecommissie, Jos en Kenneth
8. Voorstel statutenwijziging (zie concept)
9. Vacatures versterking barcommissie
10. Vooruitblik 2017-2018
- Project Basketbalveldjes Essenlaan (zie bijlage)
- Invoering VOG en vertrouwenspersoon
- Scheidsrechters F-cursus, nieuwe opzet
11. Rondvraag
12. Sluiting
Als bijlagen bij deze Nieuwsbrief vinden jullie de volgende documenten:
- De notulen van de vorige ALV van 26 mei 2017
- De jaarverslagen van bestuur en commissies
- Project basketbalveld Essenlaan.pdf

Oliebollentoernooi op 28 december 2017

Herhaling: Het is alweer bijna zover.
Het jaarlijkse oliebollentoernooi zal dit jaar op 28 december
worden gehouden. Op dit toernooi verwelkomen we oudbasketballers, actieve basketballers, toekomstige
basketballers en vele anderen.
Voor de junioren (t/m U14 & t/m U20) is het toernooi van
14:00 tot ongeveer 17:45.
Voor de senioren en U22 is het toernooi van 19:00 tot
ongeveer 22:30.
Om deel te nemen moet je jezelf, je introducé of je team
opgeven via k.hijzelendoorn@gmail.com.
Aanmelden kan tot uiterlijk 23 december.
Wij hopen dat jij er de 28ste bij bent in Sporthal Snellerpoort. Inschrijfkosten bedragen €5,00 per persoon en
kunnen op de dag zelf worden betaald. Dit is inclusief een oliebol en drinken!

Het oliebollenteam heeft er in ieder geval weer veel zin in.

