
 
18 Oktober 2020 

Beste Blue Drakers, 
 

Na de Corona-persconferentie van premier Rutte, waarin hij verscherping 

van de regels aankondigde worden ook bij Blue Drakes weer nieuwe 

afspraken van kracht. Hieronder de integrale mededeling van het bestuur. 

 

Om dat er minder gebasketbald kan worden zijn we wellicht ook minder 

geld aan de Gemeente kwijt voor zaalhuur. Lees daarom onderin ook over 

de  contributie die binnenkort geïnd gaat worden. 

 

Tot slot is dit keer het verslag van de Algemene Vergadering van 28 

september bijgesloten. In  Nieuwsbrief 100 zijn daar de highlights al van 

gemeld. 

 
 Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 

• Aanscherping Coronamaatregelen 1 

• Contributie 2 

 

Onze website: www.bluedrakes.nl 

Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

Aanscherping Coronamaatregelen 
De nieuwe maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan hebben een 

grote impact op de samenleving en op onze vereniging. In deze extra nieuwsbrief laten we u weten wat nog wel 

kan binnen de regels van het kabinet en de NBB en wat niet meer kan. We vragen iedereen dringend om zich aan 

de regels te houden. We realiseren ons terdege dat die beperkingen een grote afbreuk doen aan het plezier dat 

we met z’n allen beleven aan het basketballen. Het is voor vele leden van ons stevig slikken. Laten we hopen dat 

als iedereen zich goed aan de regels houdt de beperkingen van korte duur zullen zijn. We zullen later in de week 

het aangepaste Coronaprotocol op onze website publiceren. Eventuele aanpassingen zullen steeds via dat 

protocol bekend worden gemaakt. Kijk dus regelmatig op de website van Blue Drakes voor de laatste informatie. 

Volg ook de NBB-corona richtlijnen 

 

Regels die voor iedereen gelden: 

- De competitie ligt stil 

- De trainingen voor leden jonger dan 18 jaar gaan gewoon door 

- Niemand van 18 jaar en ouder mag in teamverband (training of wedstrijd) basketballen 

- Kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt. Kom dus in sportkleding en neem drinken mee. 

- Trainers en coachen dragen een mondkapje tijdens de training 

- Iedereen ontsmet de handen bij binnenkomst en vertrek. 

18 jaar en ouder 

Voor mensen van 18 jaar en ouder is het wel toegestaan om in groepjes van maximaal vier personen (exclusief 

begeleider) met inachtneming van de 1,5 meter afstand sport te beoefenen. Dat betekent dat er wel 



mogelijkheden zijn om oefeningen te doen. Twee tegen twee is niet mogelijk, want dan wordt er geen 1,5 meter 

afstand gehouden, een wedstrijdje schieten met 1,5 meter afstand houden kan wel. De trainer/coaches van de 

teams waarin mensen van 18 jaar en ouder spelen worden gevraagd aan het bestuur een plan voor te leggen 

voor de invulling van hun training op een manier die voldoet aan de voorwaarden van groepsgrootte en 1,5 

meter afstand. Daar zijn al goede ideeën voor naar voren gebracht. Na akkoord van het bestuur kan dan volgens 

dat plan de training worden gegeven. 

Contributie  
We snappen dat iedereen waar voor zijn geld wil. Geen competitie kunnen spelen, gemankeerde trainingen of 

zelfs helemaal niet kunnen spelen daar betaal je geen contributie voor. De kosten die Blue Drakes maakt lopen 

tegelijkertijd gewoon door. Het grootste deel gaat op aan de zaalhuur.  

We zullen indien het ons lukt om de kosten van de zaalhuur te 

verlagen (door die deels op te zeggen) die verminderde kosten 

op een eerlijke wijze in de contributie verwerken. Of dat al lukt 

in de contributie voor de eerste helft van het seizoen is nog de 

vraag. Die facturen worden binnenkort verzonden. Lukt dat niet 

dan zullen we het verrekenen met de bijdrage voor de tweede 

helft van het seizoen. 

Tot slot 

We hopen dat iedereen gezond blijft en dat we snel weer 

kunnen spelen. Het buitenveld aan de Essenlaan biedt iedereen 

de gelegenheid een balletje te gooien wanneer je maar wilt. 

Zorg er voor dat je je ook dan aan de regels van de overheid 

houdt. 
   

 

 


