
2 Oktober 2020

Beste Blue Drakers, 

 

De Algemene Vergadering is gehouden op 28 september jl. We melden hierbij de Highlights. Daarnaast
is er een update van ons Coronaprotocol. Dat is ook als pdf bijgesloten.

 

Ter informatie: dit is de 100e Nieuwsbrief. De eerste verscheen in Augustus 2011.
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Onze website: www.bluedrakes.nl

Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes

 

 

Besluiten van de Algemene Vergadering van
28-09-2020
De belangrijkste besluiten zijn: 

·        Goedkeuring van het Voorstel contributie-compensatie.
Dat betekent dat alle leden een bal met eigen naam krijgen en dat verder geen financiële compensatie 



wordt gegeven voor de gemiste binnentrainingen uit de Coronaperiode van dit voorjaar

·        Goedkeuring van de voorgestelde contributieverhoging.

De contributie wordt voor competitiespelers met €5 verhoogd: 

Categorie Contributie per halfjaar (€)

Senior competitiespeler 175

Jeugd competitiespeler 130

Senior recreant 80

Jeugd recreant 75

De contributie voor deelname aan de 3x3 competitie bedraagt € 40 voor een heel jaar

·        Nieuwe voorzitter.
Theo Straub was volgens het rooster aftredend en heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een 
nieuwe termijn van 3 jaar. Theo is sinds 2009 voorzitter geweest. Nu het Essenlaan-project afgerond 
is kunnen we zeggen “Theo neemt afscheid op zijn hoogtepunt”. We bedanken hem voor zijn inzet. 
In Gerard Riemen hebben we een nieuwe voorzitter. De vergadering was blij dat de vacature van 
Theo direct kon worden ingevuld.

Wisseling van de voorzitter: Theo gaat, 
Gerard komt

Theo Straub: Tijdens de Algemene Vergadering van afgelopen maandag heb ik 
mijn voorzitterschap van Blue Drakes beëindigd. In 2009 ben ik op verzoek van 
Berthold Bakker en Ben Rigter voorzitter geworden. Ze hadden dat al vaker 
gevraagd, maar vanwege mijn werk en ander vrijwilligerswerk had ik tot dan toe de 
boot afgehouden. Met mijn pensionering in 2010 voor de boeg kon ik een deel van 
mijn vrije tijd wel aan Blue Drakes besteden, zo moeten zij hebben gedacht. 

Dat is inderdaad zo gegaan. Ik heb met hart en ziel gewerkt aan het welzijn van de 
club, maar na 11 jaar is het goed om het estafettestokje over te dragen. 

Daar komt bij dat het project Essenlaan nu is afgerond. Blue Drakes heeft met een klein groepje harde 
werkers en in goede samenwerking met de gemeente een prachtig buitenveld gerealiseerd en ik heb daar 
graag mijn bijdrage aan geleverd. De verwachting is dat die accommodatie een stimulans zal betekenen 
voor het basketbal in Woerden.

Ik bedank mijn collega-bestuurders, Tom Jacobs en Roelant Nieboer, voor de plezierige en constructieve 
samenwerking in de afgelopen jaren en ik ben blij dat Gerard bereid is mijn voorzitterschap over te 
nemen. Hij zal dat ongetwijfeld met veel plezier en grote inzet doen. 

 



Gerard Riemen: Ik stel me graag even aan jullie voor. Ik ben 56 jaar oud en speel 
al basketbal sinds mijn 16de. Begonnen bij de Black Eagles in Rosmalen en nu al 
weer meer dan twintig jaar lid van de Blue Drakes. Toen Theo mij vroeg om hem als
voorzitter op te volgen heb ik daar niet heel lang over nagedacht. Ik lever graag mijn
bijdrage aan het instandhouden van de Blue Drakes. Ik vind het een fijne club waar 
veel mensen elkaar kennen en die allemaal een liefde voor het spelletje hebben. Ik 
wil als voorzitter graag investeren in het clubgevoel. Er voor zorgen dat we ons 
allemaal thuis voelen bij de Blue Drakes en ons ook verantwoordelijk voelen voor 
de club. 

Ik zie nog vaak hetzelfde kleine groepje mensen zich inspannen om alles te regelen en te verzorgen. Dat 
zijn de steunpilaren waar de vereniging op draait. We hebben meer van dat soort kanjers nodig. Samen 
spelen betekent wat mij betreft ook samen de schouders er onder om er voor te zorgen dat we kunnen 
spelen. 

Tot slot wil ik hier Theo graag bedanken voor zijn fantastisch inzet als voorzitter met als kroon op zijn 
werk het veld op de Essenlaan.

Corona-protocol / Corona-zaalwacht
Bijgesloten is een pdf met de laatste update. De belangrijkste 
wijziging:

·        Als team geen yell houden. 

·        Schreeuwen is niet toegestaan.

 

Na de strengere maatregelen per 29 september is daar het 
volgende bij gekomen:

·        Geen toeschouwers bij wedstrijden.

Ouders die rijden naar uitwedstrijden zijn geen 
toeschouwer maar ‘teamondersteuner/staf’ en mogen 
gewoonlijk de wedstrijd wel bijwonen. Dat is natuurlijk 
afhankelijk van het protocol van de ontvangende partij.

 

Als Club zoeken we nog corona-zaalwachten voor tijdens de 
wedstrijden. Opgeven bij Theo Straub (0348 416274) of Luc 
Ettema (06 2040 1251). Zij geven ook informatie over de inhoud 
van de werkzaamheden. Die werkzaamheden staan ook 
beschreven in het Corona-protocol.

Volg ook de NBB-corona richtlijnen.



Buitenveld Essenlaan – in Rabo & Co
In het magazine voor leden van de Rabobank staat een verslag over ons 
project Buitenveld Essenlaan.

 

Theo Straub, toen onze voorzitter, en André van der Heijden, oud-
speler van het eerste team en een belangrijk contactpersoon naar het 
Rabo Dichtbijfonds, staan op de omslag.

 

Benadrukt wordt dat het veld een belangrijke sociale rol in de buurt 
speelt. Er wordt niet alleen gebasketbald, maar er zijn ook 
rolstoelhockeyers actief geweest. Ook scholen in de buurt kunnen het 
gebruiken.

 

Lees het hele artikel in:

https://raboenco.rabobank.nl/1352_rijn_en_veenstromen/2020/1/

.

 


