
19 augustus 2018

Beste Blue Drakers, 

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen! Vanaf maandag 27 augustus is 
iedereen weer welkom in sportzaal Bulwijk.
Heb je er al lang naar uitgekeken? Dan kan je nu alle opgespaarde energie 
weer kwijt!
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We wensen ieder sportief en succesvol seizoen!

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

  

Trainingstijden en indeling van de trainingsgroepen
Hieronder de indeling van de trainingstijden. In de bijlage vind je in welke groep/welk team je bent ingedeeld. 
Als er iets niet klopt (of je naam is niet genoemd) meld je dan bij je coach of bij Jeroen Nap van de Technische 
Commissie.
Voor de contactgegevens van coaches en trainers sturen we ook het Informatieblad als bijlage mee.  Dit blad 
zenden we ook aan mensen die interesse hebben in basketbal.

Trainingsschema vanaf 27 augustus 2018
maandag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden
 Veld 1 trainer /coach
18:00-19.00 X10 Engeline ter Mors

Brian Kok
19.00-20:30 M20 Vacant
dinsdag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden
 Veld 1                trainer /coach Veld 2 trainer /coach
18:45-20:00 M14-2                 Rien Klaassen

Lucas Dorrestijn
M14-1 Jeroen Nap

20:00-21:15 M16  Jeroen Nap M22 Tom Megens   
21:15-22:30 Heren2 Wai Kit Kong Heren1 Luc Ettema
woensdag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden
 Veld 1 trainer /coach
18:45-20:00 M14-1 Jeroen Nap  

 
donderdag Sportzaal Bulwijk, Stromenlaan 130, 3448 CH Woerden
 Veld 1 trainer /coach Veld 2 trainer /coach

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


18:45-20:00 M16  Jeroen Nap  
20:00-21:15 M22 Tom Megens V18 Freek de Jonge
21:15-22:30 Heren1 Luc Ettema Recreanten Theo Straub

Toelichting:  
Xnn is een mixed team met leeftijd tot nn 
jaar. 
Mnn is een Mannenteam tot nn jaar. 
Meestal alleen jongens, maar daarin 
mogen ook meiden meespelen.
Vxx is een Vrouwenteam tot nn jaar. 
Alleen meiden dus. 
De codes geven aan in welke 
leeftijdsklasse de teams aan de 
competitie deelnemen. Aan individuele 
leden kan soms dispensatie worden 
verleend zodat zij in een jongere 
leeftijdsklasse mogen deelnemen

.  

ALV op 24 september 2018 
De  ALV waarin het bestuur de financiële verantwoording 
aflegt over het afgelopen verenigingsjaar is gepland op 
maandag 24 september om 20.00u bij Sinar 
Maluku/wijkcentrum Molenvliet (dat is naast Bulwijk).
De agenda volgt nog.

NB: de verslagen van commissies en bestuur over het 
afgelopen verenigingsjaar zijn al  gepresenteerd in de ALV 
van 28 mei jl.
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie de notulen hiervan 
ontvangen.  

Het resultaat van de Rabo Fietstocht 

Aan deze fietstocht op zaterdag 9 juni 2018 hebben 7 personen meegedaan voor Blue
Drakes. Dat heeft € 67,50 opgeleverd. Toch makkelijk verdiend voor sportieve 
mensen.

Wel kijken we een beetje met een scheef oog naar een van de andere deelnemende 
verenigingen. Die haalde de maximum bijdrage van €1500,00 binnen.
Met zo’n bedrag zouden we als Blue Drakes ook  leuke dingen kunnen doen. 

Volgend jaar is er weer een Rabo Fietstocht

Je pasfoto aanpassen is de sportlink Basketball-app?

Tot  15 september is het voor leden mogelijk om hun gegevens, waaronder hun 
pasfoto, aan te passen in het systeem. Dat moet wel een goed gelijkende foto zijn. 
Let op: Scheidsrechters mogen spelers die een (niet gelijkend) vakantiekiekje  de 
toegang tot wedstrijden ontzeggen. 
Alleen voor nieuwe leden blijft de mogelijk (eenmalig) voor invoer van de foto 
bestaan na 15 september.



Let wel: Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen  kinderen tot 16 jaar niet zelf 
meer aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. En dit geldt dus ook voor 
de NBB app. 
Willen de leden van onder 16 van jouw vereniging persoonlijke gegevens in de app laten wijzigen? Dat is 
mogelijk. Dat kan als het e-mailadres van de ouders/voogd is doorgegeven aan 
ledenadministratie@bluedrakes.nl, dan kan de ouder met het eigen e-mailadres inloggen en gegevens van het 
kind wijzigen. 

Het is wat omslachtig, maar ouders, die hun mailadres nog niet hebben doorgegeven kunnen dat alsnog doen. 
Ze ontvangen dan ook de nieuwsbrieven en de contributie-factuur op dat mailadres.

Nieuw Combinatiefunctionaris?
Randy van Schravendijk gaat fulltime aan de slag als buurtsportcoach in Utrecht. 
Daardoor vertrekt hij als Combinatiefunctionaris bij Blue Drakes.  We wensen hem 
een succesvolle voortzetting van zijn werk in de sport en hopen dat wij dit seizoen 
een nieuwe combinatiefunctionaris krijgen toegewezen
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