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Beste Blue Drakers, 
Corona beheerst nog steeds het leven, ook bij Blue Drakes. 
Zo vind je in deze nieuwsbrief opnieuw info over de buitentrainingen, 
maar ook over de Algemene ledenvergadering die deze maand niet wordt
gehouden.
Ook hebben we besloten om op onze website een pagina te vullen met de
actuele nieuwtjes rond Corona. Daarin ook de link naar de site van 
NBB/NOC-NSF, waarin de basketballbond regelmatig updates meldt: 
www.basketball.nl/coronavirus  .  
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Geen ALV in mei - wel begroting
Volgens de Statuten moet het bestuur uiterlijk één maand voor de aanvang van het nieuwe seizoen een 
Algemene Vergadering houden, waarin de begroting voor het nieuwe seizoen wordt ingediend en vastgesteld. 
Dat zou normaal gesproken dus nog in de maand mei moeten gebeuren. Vanwege de huidige corona-richtlijnen 
heeft het bestuur besloten om deze Algemene Vergadering niet bijeen te roepen.

Bij deze Nieuwsbrief is wél een concept van de 
begroting voor het komende seizoen 2020 – 2021 
als bijlage bijgesloten. Die zal in de Algemene 
Vergadering in september worden besproken. Indien
je voorafgaand aan deze Algemene Vergadering 
opmerkingen of vragen hebt over de begroting 2020-
2021, dan kun je deze mailen naar de 
penningmeester: roelant.nieboer@yahoo.com. Het 
bestuur gaat er daarbij vanuit dat het in september 
weer mogelijk zal zijn een Algemene Vergadering te 
beleggen. 
Tijdens de Algemene Vergadering in september zal door het bestuur ook een voorstel worden gedaan 
voor de teruggave van contributiegelden ter compensatie van het vervallen van wedstrijden en 
trainingen als gevolg van de corona-overheidsmaatregelen. Dit is in Nieuwsbrief 93 van maart 2020 
reeds aangekondigd. De NBB zal geen vrijstelling van de bondscontributie verlenen. Naar verwachting
zal het compensatievoorstel dan ook uitsluitend betrekking hebben op de niet betaalde kosten van 



zaalhuur voor de wedstrijden en trainingen. De gemeente Woerden heeft namelijk besloten deze 
kosten niet bij de club in rekening te brengen.

Trainen in Corona-tijd – Nieuws op onze website 
De volgende teams hebben de training buiten gestart:

 U10 op maandagavond van 18.00 tot 19.00 op de Essenlaan
 U12 op dinsdag van 19.00 tot 20.15 bij de Boekentuin Snel en Polanen
 U14 op dinsdag van 19.00 tot 20.30 op de Essenlaan 
 U16 op maandag en woensdag van 19.00 tot 20.30 op de Essenlaan 
 Overige teams zijn nog in overleg
 Recreanten wachten tot ze na de zomervakantie weer binnen kunnen spelen

Zoals jullie weten is Blue Drakes druk bezig om samen
met de Gemeente het veld aan de Essenlaan te 
renoveren.

De eerste activiteiten worden eind deze maand gestart 
en dat betekent o.a. dat het buiten trainen dan niet 
meer door kan gaan op deze locatie.

Jullie horen van jullie trainers op welke plek de 
trainingen dan voortgezet worden.
De laatste nieuwtjes rond Corona vind je binnenkort 
ook op onze website

Toekomstig veld Essenlaan

Verklaring omtrent gedrag (VOG), we gaan starten!
Zoals eerder gemeld wil Blue Drakes van haar trainers een VOG ontvangen. Inmiddels hebben we de 
procedure zover doorlopen dat we dit als Vereniging gratis kunnen doen. 
De vrijwilligers die hiervoor in aanmerking komen krijgen hierover binnenkort bericht.

We hopen dat ieder kennis neemt van de informatie hierover op onze website, want behalve de VOG 
worden ook andere onderwerpen hier aangesneden! Zie http://www.bluedrakes.nl/veilig-sportklimaat

Enkele foto’s van buitentrainingen



 Hiernaast  de Boekentuin
Hieronder de Essenlaan


