
 
27 oktober 2012  

Beste Blue Drakers, 
 
 
Het seizoen is begonnen. De eerste wedstrijden zijn achter de rug 
met redelijke resultaten.  
 
Je vindt de volgende onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 

 Sportquiz spekt de clubkas .................................................................................................... 1 

 Team JU14-2 succesvol gestart ............................................................................................. 1 

 Algemene Ledenvergadering op 26 november 2012 .............................................................. 1 

 Gedragscode ......................................................................................................................... 2 
 
Vooral voor de  ALV vragen we jullie aandacht.  

 

Sportquiz spekt de clubkas 

 

 
Op vrijdag 5 oktober 2012 is de 35e aflevering van de Rabo Sportquiz 
gehouden. Blue Drakes heeft hier met een team deelgenomen, 
samengesteld uit bestuursleden (Theo, Tom, Berthold en Ben). We 
bereikten de zevende plaats van de 29 teams en wisten zo de clubkas 
met 40 Euro te spekken.  

Team JU14-2 succesvol gestart 
Door: Koen Hijzelendoorn 

Iedereen wordt elk jaar weer een jaartje ouder en zo is het 
gemixte U12-team dan ook weer een jaar ouder geworden. 
Dit heeft geleid tot het spelen in het U14 team. Door het 
opzeggen van het enige meisje is het nu ook een 
jongensteam geworden. De jongens van U14-2 stonden voor 
een grote opgave, omdat zij het natuurlijk tegen beren van 
tegenstanders op moesten nemen. Verassend genoeg staat 
het U14-2 team nu derde in de competitie door 2 
overwinningen en maar 1 nederlaag. Zo blijkt dus maar dat 
de jeugdige kids zich goed kunnen handhaven in hun nieuwe 
competitie. De nieuwe competitie geeft bij de trainers prima 
aan waar de verbeterpunten liggen. Volgend seizoen pakt 
U14-2 gewoon de beker! 

 

Algemene Ledenvergadering op 26 november 2012 
Deze vergadering wordt gehouden  
 

maandag 26 november  



20:00u – 22:30u 
Thijs van der Polshal. 

 
Alle leden worden hierbij uitgenodigd. We zullen de vergaderstukken (jaarverslagen, 
begroting) zo spoedig mogelijk rondsturen, maar nu kunnen jullie alvast deze datum in je 
agenda zetten. 
 
De concept agenda is: 

 
1. Opening en mededelingen 
2. Vaststelling agenda 
3. Verslag ALV 31 oktober 2011 
4. Ontwikkelingen in 2012 
5. Financiële verantwoording seizoen 2011-2012 
6. Verslag kascontrolecommissie 
7. Begroting 2012-2013 
8. Verkiezing nieuw bestuur 

Penningmeester (Berthold Bakker) stelt zich niet herkiesbaar. Roelant Nieboer stelt zich 
beschikbaar als penningmeester. 

9. Vrijwilligersfuncties 
Ledenadministratie (Ben Rigter) stopt vanaf 1 januari 2013. We zoeken een nieuwe 
ledenadministrateur (m/v). Ook voor sponsorwerving en coördinatie Grote Club Actie zoeken 
we vrijwilligers. 

10. Vooruitblik 2012-2013 
11. Rondvraag 

 

Gedragscode 

 

De Clubs moeten elk jaar een convenant met de bond sluiten, waarin de 
club o.a. belooft: 

 dat Gedragscodes worden ondertekend door coaches en spelers en 
deze op verzoek van het rayonbestuur binnen een week worden 
gezonden aan het rayonbureau 

 Dat de Gedragscodes op de jurytafel liggen tijdens de wedstrijden 
De totale lijst bevat wel 20 punten. Hieronder de gedragscodes waarvan 
we binnen kort vragen om die per team te ondertekenen.  
 



WAT HOORT: 
1. Sportief gedrag 
2. Respect voor elkaar en de scheidsrechters 
3. Beslissingen van de scheidsrechter accepteren 
4. Correcte kleding 
5. Line-up voorafgaand aan en na de wedstrijd en geven elkaar en de 

scheidsrechters daarbij een hand 
6. Scheidsrechter en jury bedanken 
7. Spelerskaarten ter inzage op de jurytafel 
8. De getekende gedragscode op de wedstrijdtafel 
9. Voor en tijdens de wedstrijd, alsmede tijdens de pauzes, wordt geen alcohol 

door de spelers en coaches gedronken 
10. Ook na de wedstrijd correct gedrag 
11. Voorbeeldig gedrag t.o.v. publiek 
12. Coaches nemen verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun spelers t.o.v. 

tegenstanders, publiek en scheidsrechters. (Coach heeft opvoedende taak en 
voorbeeld functie) 

13. Coaches en spelers van het bezoekende team nemen hun 
verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun supporters 

14. Spelers en coaches hebben voldoende kennis van de spelregels 
 
WAT HOORT NIET: 
1. Dragen van sieraden 
2. Schelden, ook niet naar teamgenoten 
3. Discriminerende opmerkingen 
4. Obscene gebaren 
 
WAAR LIGT DE VERANTWOORDELIJKHEID: 
1. Spelers zelf 
2. Coach  

 

 
 

 


