
 
22 mei 2018 

Beste Blue Drakers,  
 
Het seizoen is weer beëindigd. De trainingen in Bulwijk gaan stoppen en ter afsluiting van 
dit seizoen is er een algemene ledenvergadering. Daarin wordt teruggeblikt op het 
afgelopen seizoen en kijken we vooruit (met een begroting!) naar het nieuwe seizoen.  
 
De onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 

 ALV op 28 mei 2018 1 
 Rabo Fietstocht op zaterdag 9 juni 2018 1 
 Laatste trainingen / vakantie vanaf juni 2 

 
 

Onze website: www.bluedrakes.nl 
Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

 

ALV op 28 mei 2018 
Het bestuur nodigt jullie uit voor de algemene ledenvergadering op 
 

Maandag 28 mei 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 18 december 2017 
4. Bestuursverslag 2017-2018 
5. Commissieverslagen 2017-2018 
6. Begroting 2018-2019 
7. Voorstel statutenwijziging (zie concept) 
8. Vooruitblik 2018-2019 

    - Teamindeling  
    - Project Basketbalveldjes Essenlaan (stand van zaken) 
    - Spelregelbewijs, scheidsrechterscursus BS2  
    - Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)   

9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 

De notulen van de vorige ALV zijn als bijlage bijgesloten bij deze Nieuwsbrief. 

Rabo Fietstocht op zaterdag 9 juni 2018 

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


  
Sponsor en Fiets mee! 

Ook dit jaar wil de Rabo de verenigingen in het Groene Hart steunen. 
 
Doe dus mee met de Rabo Fietstocht en meld dat je Blue Drakes wilt steunen. Je 
kunt kiezen uit diverse routes van 12, 30 of 100 km. En als je 60 km wilt fietsen mag 
je ook twee (verschillende) routes van 30 km fietsen. 
Voor iedereen die de tocht heeft uitgereden, schenkt de Rabo 7,50 euro (12 km),  
15 euro (30 km) en 35 euro (100 km).  
Ook je opa, oma, buurman en buurvrouw kunnen rijden voor Blue Drakes! 
 
Voor  Woerden is het startpunt het Rabokantoor: Middellandse Zee 15. Starten kan 
van 9 tot 14 uur. Voor details klik Rabo Fietstocht. 

Laatste trainingen / vakantie vanaf juni 
De laatste training vindt dit jaar plaats op 31 mei.  
 
Vanaf juni is het dus weer als gebruikelijk: buiten samen wedstrijdjes spelen op een 
der basketbalveldjes in Woerden. 
Maak afspraken met je teamgenoten. 
 
We wensen ieder een prettige zomervakantie. De nieuwe trainingen beginnen weer in 
Augustus. We berichten jullie op tijd de over startdatum.  

  

 

https://sites.rabobank.nl/rv/RabofietstochtRV2018/modules/product/actiesites/homepage/default/?ItemId=17950&OriginalItemId=17948

