
 
 
 
 
 
 
 
 

24 november 2017 

Beste Blue Drakers,  
 
De eerste seizoenshelft zit er bijna op en er is al weer ingeschreven voor de competitie in 2018. 
Er wordt wat geschoven in teams en we gaan het meidenteam inschrijven in een lagere 
leeftijdscategorie: M16.  
 
De onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 

 Instructie over het invullen van scoresheets op 30-11-2017
 1 

 Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 december 2017 1 

 HELP: Vrijwilligers voor de bar in Bulwijk 2 

 Oliebollentoernooi op 28 december 2017 2 
 
Onze website: www.bluedrakes.nl 
Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

 
 

Instructie over het invullen van scoresheets op 30-11-2017 
Aanstaande donderdag geeft Koen Hijzelendoorn instructie over het 
invullen van het wedstrijdsheet.  
 
Dit is vooral van belang voor de spelers die pas voor het eerste jaar als 
‘scorer’ worden ingediend bij de tafeldiensten tijdens de wedstrijden. 
Daarom is deze instructie 
 

Donderdag 30-11-2017 van 19:45u tot 20:15u 
 
De teams die dan trainen, M16, M14 en V18 zullen dan een kwartiertje 
van hun training inruilen voor deze instructie.  
Voor de  M14 en M16 betekent dit dat ze een kwartiertje later klaar zijn 
(om 20:15u). 
 
Voor de meiden van M18 betekent dit dat ze een kwartiertje eerder 
moeten beginnen (om 19:45u) 
 
Nota bene: in mail van 17-9-2017 12:06 is het voorbeeld-sheet hiernaast 
met toelichting over het invullen aan ieder verzonden. 
  

Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 december 2017 

http://www.bluedrakes.nl/
http://www.facebook.com/BlueDrakes?fref=ts


 

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 
 
 
Zet dit alvast in je agenda.  
Een van de onderwerpen zal zijn “het vernieuwen 
van de statuten”. Daarvoor is instemming van de ALV 
nodig. 
 
We willen aansluiten bij de modelstatuten van de 
NBB en zullen zorgen dat jullie tijdig over de inhoud 
van die aanpassingen worden geïnformeerd. 
Ook de voorgestelde agenda zal nog toegezonden 
worden. 

HELP: Vrijwilligers voor de bar in Bulwijk 
Op dit moment komt het verkopen van de drankjes tijdens de 
competitiewedstrijden in Bulwijk te veel neer op dezelfde 
personen. Zij hebben aangegeven dat ze ondersteuning 
willen. 
Daarom denken we dat het goed is als ouders van de 
jeugdleden, die nu toch al komen kijken bij hun kind zich 
aanmelden. Zij hoeven dan alleen in de pauze van de 
wedstrijd van hun kind drankjes te verkopen. 
Het kost dus geen extra tijd. Wij rekenen erop dat per 
jeugdteam zeker drie ouders zich beschikbaar stellen.   
Dan kan er in overleg een schema worden vastgesteld. Per competitiehelft speelt een team hoogstens zes keer 
thuis. Dat zou dus twee ‘bardiensten’ opleveren voor deelnemende ouders. 
 
Meld je bij de coach van het team van je kind of bij Koen Hijzelendoorn (k.hijzelendoorn@gmail.com ).  
Binnenkort zal dan contact opgenomen worden. 
 
Het  is geen dreigement, maar … geen vrijwilligers  geen barverkoop .  
En dat zou een gemis zijn, zowel voor onze gasten als voor de kas van Blue Drakes. 

Oliebollentoernooi op 28 december 2017 
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Het is alweer bijna zover. 
Het jaarlijkse oliebollentoernooi zal dit jaar op 28 december 
worden gehouden. Op dit toernooi  verwelkomen we  oud-
basketballers, 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. 
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