
 
23 mei 2021 

Beste Blue Drakers, 
 
Maandag over een week is de Algemene ledenvergadering, die we dit jaar online zullen voeren. Gebruik 

daarvoor de link https://jamf.zoom.us/j/2372555602?pwd=RWdoWUxScUlXaHowUGE5MWpoYXlUZz09. Hieronder 

nogmaals de aankondiging. 

 

Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 
• Algemene vergadering op maandag 31 mei (online!)

 1 
• Blue Drakes gebruikt Buitenveld Essenlaan

 2 
• Essenlaan… gezellig en/of overlast?

 2 

 

Onze website: www.bluedrakes.nl 

Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

 

 

Algemene vergadering op maandag 31 mei (online!) 

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. In verband met corona zal deze vergadering online plaatsvinden. Gebruik daarvoor deze link 

via Zoom (die hierboven ook helemaal uitgeschreven is).  

 

De vergadering start op 31 mei om 20.30u en duurt tot ongeveer 22:00u. 

De voorgestelde Agenda is: 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststelling agenda 

3. Verslag ALV van 28 september 2020 

4. Begroting en contributie 2021- 2022 

a. Concept begroting 

b. Voorstel contributieverhoging 

c. Vaststellen begroting 

5. Aanvulling TC / Vacatures 

6. Stand van zaken 

spelregelbewijzen/scheidsrechters 

7. Overlast bij Buitenveld Essenlaan? 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

De benodigde documenten zijn bijgesloten: 

- Verslag AV BD - 28 september 2020.pdf 

- Begroting 2021-2022 Blue Drakes.pdf 



Blue Drakes gebruikt Buitenveld Essenlaan 

We herhalen het schema uit de vorige Nieuwsbrief. Deze afspraken zijn bekend bij het bestuur.  

Ze worden ook doorgegeven aan potentiële nieuwe leden die zich nu als belangstellende melden.  

X10 Maandag  18.00-19.00 Essenlaan 

M14 Zaterdag   13.00-14.30 De Boekentuin ! 

M16-1 Maandag  18.30-20.00 en Woensdag 18.30-20.00 Essenlaan 

M16-2 Dinsdag    18.45-20.00  Essenlaan 

V18 Zaterdag   11.00-12.30 Essenlaan 

M20 Dinsdag    19.00-20.00  Essenlaan 

 

Staat je team er niet bij, neem dan contact op met je medespelers of 

met de trainer en kijk of jullie samen wat kunnen afspreken! 

 

 En nu maar hopen op goed weer! 

 

Essenlaan… gezellig en/of overlast? 

Hieronder een foto van Hemelvaartsdag, 13 mei 2021. Ziet er leuk uit, inclusief een tentje voor drankjes 

of hapjes. Hier wordt het openbare veld in Woerden gebruikt door liefhebbers van buiten onze stad. 

Blue Drakes heeft daar geen problemen mee, maar een aantal buurtbewoners wel… 

 
 
 

 


