
 
  15 november 2014   

Beste Blue Drakers, 
 
Het is weer november en dus tijd voor de Algemene Ledenvergadering. Dit jaar op 
maandag 24 november. Reserveer die avond in je agenda.   
 
De onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 
 

- We doen (nog steeds!) mee met de Grote Clubactie 1 
- Algemene Ledenvergadering op 24-11-2014 ! 1 
- Nieuwe banner / nieuw spandoek 2 
- Rebound – Basketball-magazine 3 
- U16-2 in the picture 3 

 

Onze website: www.bluedrakes.nl  

 
 

We doen (nog steeds!) mee met de Grote Clubactie  
 
De Grote Clubactie is een landelijke loterij. De hoofdprijs van de loterij is € 100.000. Via de jeugdleden 
hebben we loten verkocht (maar 150 loten overgehouden). 
 
Daarna is een e-mail verstuurd aan alle (oud-)leden om ons van het restant af te helpen. Dat heeft 
gewerkt, maar … nog steeds zijn er ruim 100 loten over. 
Het bestuur heeft besloten om aan ieder die al loten gekocht heeft per drie verkochte loten er ééntje 
gratis uit te delen. 
 
Dat geldt ook voor ieder die ons gaat steunen door nu (opnieuw?!) loten te kopen. 
Maak daarvoor z.s.m. een bedrag van € 3 (of meer afhankelijk van het aantal loten dat je wilt 
bestellen) over op rek. nr. NL07 INGB 0003 2398 88 van BC Blue Drakes onder vermelding van ‘Grote 
Club Actie’. 
 
Wij zorgen ervoor dat je de loten zo snel mogelijk ontvangt, ruim voor de trekkingsdatum van 27 
november. 

Steun de club 
Koop 3 loten en ontvang er 4! 

Maar ook met het kopen van een enkel lot help je de club natuurlijk al. Bedankt! 
 

Algemene Ledenvergadering op 24-11-2014 ! 

http://www.bluedrakes.nl/


Deze vergadering wordt gehouden aanstaande 
 

maandag 24 november 2014 
20:30u – 22:30u 

Welzijn Woerden, 
Rembrandtlaan 2. 

 
Alle leden worden hierbij uitgenodigd. Hieronder de agenda 

1. Opening en mededelingen  
2. Vaststelling agenda 
3. Verslag ALV 4 november 2013 
4. Bestuursverslag en commissieverslagen 2013-2014 
5. Financiële resultaten seizoen 2013-2014  
6. Verslag kascontrolecommissie 
7. Benoeming leden kascontrolecommissie 
8. Begroting 2014-2015 
9. Verkiezing nieuw bestuur  

De huidige bestuursleden stellen zich opnieuw beschikbaar. 
10. Vrijwilligersfuncties.  

De functie van sheetcontroleur is vacant.  
11. Boeteregeling + Automatische incasso contributie 
12. Regeling vrijwilligersvergoeding 
13. Vooruitblik 2014-2015 
14. Rondvraag  
15. Sluiting 

 
Binnenkort versturen we de vergaderstukken (Verslag vorige vergadering, 
Jaarverslagen en begroting).   

 

Nieuwe banner / nieuw spandoek 

 

 
Bovenaan deze Nieuwsbrief zie je de eigentijdse banner, die we vanaf nu gaan gebruiken. 
 
Dat is een kopie van het spandoek dat Blue Drakes heeft laten maken en dat binnenkort (of 
nu al?!) in de Thijs van der Polshal te zien is. 
 
We danken Ronald Ossevoort voor het fraaie design! 
 
 

 



Rebound – Basketball-magazine 

 

 
Hiernaast zien jullie een afbeelding van een digitaal magazine. 
 
Klik erop en je kunt het lezen. 
 
Je vindt er foto’s en artikelen over basketbal op het hoogste niveau in Nederland. Ook 
vorige nummers kun je er vinden. 

Veel lees- en kijkplezier! 
 

Ook op Facebook kun je het magazine vinden: 
https://www.facebook.com/ReboundDigitaalBasketballMagazine  
 
Een uitdaging: Welk team van ons zien we als eerste deze stunt herhalen: 
https://www.facebook.com/video.php?v=10152814000084326  

U16-2 in the picture 

Deze 
foto kreeg ik van Freek, de trainer. 
Hebben jullie van een ander team ook een leuke foto of een wedstrijdverslag? Stuur dat dan op naar 
secretariaat@bluedrakes.nl . 
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