
 
17 januari 2020

Beste Blue Drakers,  
 
Het jaar 2020 is begonnen. In dit jaar wil Blue Drakes een buitenveld aan de Essenlaan realiseren. Hiervoor wordt ook 
jouw medewerking gevraagd. Meer hierover in deze Nieuwsbrief. Ook willen we onze website nieuw leven inblazen. De 
website kan alleen bloeien als er vanuit jullie actief inhoud wordt geleverd in de vorm van wedstrijdverslagen, foto’s of 
artikeltjes over evenementen. 
 

2020 belooft een mooi jaar te worden. 
 
De onderwerpen in deze Nieuwsbrief:  

 Sponsoren voor basketbalveld Essenlaan 1 
 Website actualiseren 2 
 Oliebollentoernooi 2 

 

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

Blue Drakes wenst ieder een gezond en sportief 2020 

Sponsoren voor basketbalveld Essenlaan 
Basketbalvereniging Blue Drakes heeft samen 
met de gemeente Woerden plannen uitgewerkt 
voor een nieuw basketbalveld aan de Essenlaan. 
2020 moet het jaar van realisatie worden.  
De gemeente neemt een groot gedeelte van de 
kosten voor haar rekening en vanuit het VSB-
fonds is een garantiesubsidie toegezegd. Maar 
ook van Blue Drakes wordt een bijdrage 
verwacht.  
Wij willen onze bijdrage dekken door 
evenementen te organiseren (denk aan: 
sponsorloop basisscholen; loterij Grote 
Clubactie; etc.) en door middel van sponsoren of 
crowd-funding.  

 
Ons doel is om op deze wijze 7.500 euro binnen te halen. Hierbij kunnen we alle hulp goed gebruiken. 
Zien jullie mogelijkheden? Hebben jullie bijvoorbeeld mogelijke sponsoren in jullie kennissenkring, neem dan contact op 
met voorzitter Theo Straub (0348-416274). We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen! 
 



Website actualiseren 
In de afgelopen jaren is onze website www.bluedrakes.nl niet tot 
bloei gekomen. Een website up-to-date krijgen en houden is meer 
dan een taak beleggen bij één beheerder. Ieder lid kan content 
aanleveren. Verder is een redactie nodig om de content goed op de 
website te presenteren. 
Jeroen van Rest wil de website nieuw leven in blazen. Hij zoekt 
hierbij liefhebbers die de redactie willen vormen. Zij gaan samen de 
interessante gebeurtenissen binnen Blue Drakes bijeenbrengen in 
woorden, foto’s, filmpjes, cartoons, en ….   
Zie jij dit als een uitdaging? Antwoord dan op deze Nieuwsbrief of meld je direct bij Jeroen (06-51840690).  

Oliebollentoernooi  
Op 29 december 2019 was ons traditionele Oliebollentoernooi. 

 

Helaas heeft niemand een verslagje gemaakt van deze ongetwijfeld weer gezellige middag voor de jeugd en avond 
voor de senioren. Zou ook leuk zijn op de website… en/of Facebook-pagina. 
 

 


