
 
22 februari 2013  

Beste Blue Drakers, 
 
De tweede seizoenshelft is al weer halverwege. De tijd vliegt … nog even en het is tijd voor 
de toernooien om het seizoen mee af te sluiten.  
 

Je vindt de volgende onderwerpen in deze 
Nieuwsbrief: 
 

 Contributie… vermindering als je lang 
geblesseerd bent ....................................................................................................... 1 

 Oliebollentoernooi al weer een herinnering ................................................................ 2 
 

Bijgaand treffen jullie ook de notulen van de 
Ledenvergadering van 10 december 2012 aan. Die 
vergadering was goed bezocht en verschillende 
mensen hebben zich gemeld voor 
vrijwilligersfuncties. 
 
Van enthousiaste mensen kun je er nooit genoeg 
hebben. 

 

Waar we nog met nadruk op wijzen is het zaalwachtrooster. Soms blijven mensen weg 
zonder voor een vervanger te zorgen. Dan moet er een hoop geïmproviseerd worden. Het 
uitdelen van boetes is afgeschaft, dat was teveel rompslomp. En dan konden mensen 
denken “Ach, ik betaal die boete wel”. Nee het gaat erom dat ieder op zijn tijd zijn corvee 
invult. Zonder vrijwilligersdiensten kan een sportvereniging niet bestaan! 

Contributie… vermindering als je lang geblesseerd bent  
 

 

Roelant, penningmeester sinds de Algemene Ledenvergadering van 
december 2012, is de contributies aan het innen. 
 
Daarbij hoort hij soms van langdurige blessures. 

 

In de bestuursvergadering van februari 2013 is besloten dat je korting kunt krijgen als je drie 
maanden of langer door blessures niet kunt basketballen. Maar dan moet je het wel 

melden. 
 



Zie je aankomen dat je langere tijd uit de running bent, meld dit dan aan 
ledenadministratie@bluedrakes.nl, dan kunnen we je wellicht ook tijdelijk bij de bond 
uitschrijven.  

Oliebollentoernooi al weer een herinnering 
 

Dit toernooi op 6 januari ligt al weer 
geruime tijd achter ons. Het was 
geslaagd, niet alleen door de sportieve 
inspanningen, maar ook door de 
verbroedering die optreedt als je teams 
samenstelt met spelers van alle 
onderdelen. Recreanten en 
competitiespelers door elkaar. 
 

Voorzitter Theo gebruikte deze 
gelegenheid om na afloop van de 
wedstrijden de vrijwilligers van Blue 
Drakes weer eens in het zonnetje te 
zetten.  
Hij overhandigde aan ieder een kleine 
attentie.  
 

Meer foto’s vind je op 
http://bluedrakes.nl/nieuws/oliebollen-
toernooi-2013. 
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