
 
2 oktober 2022 

Beste Blue Drakers, 

 
De belangrijkste aanleiding voor deze nieuwsbrief is de uitnodiging voor de komende Ledenvergadering. 

Wat helaas ontbreekt in deze nieuwsbrief is “actuele informatie” van het basketbal-front: hoe is de start 

van de competitie verlopen? Daarom hieronder een oproep om ook je bijdrage te leveren. 

 

Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief: 
• Algemene ledenvergadering op 17 oktober 2022 1 
• Buitenveld Essenlaan weer hersteld 2 
• Wie levert kopij? 2 

 

Onze website: www.bluedrakes.nl 

Facebook:  Facebook.com/BlueDrakes 

 

De laatste versie van het Informatieblad is altijd te vinden op  

onze website:  Informatieblad Blue Drakes 2021-2022.  
 

Algemene ledenvergadering op 17 oktober 2022 

We nodigen jullie uit voor de komende Algemene Ledenvergadering. Na afloop van het formele deel 

zullen we tijd besteden aan afspraken rond training/coaching. Het is dus zeker van belang dat onze 

trainer/coaches aanwezig zijn!  

Onze vergadering wordt gehouden 

17 oktober 2022  
van 20:00 tot 22:00 uur 

Kruiskerk 
Mesdagplein 4, 3443 CC Woerden 

De voorgestelde agenda is  

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststelling agenda 

3. Verslag ALV van 23 mei 2022 

4. Bestuursverslag 2021-2022 

5. Jaarrekening 2021-2022 

6. Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuur 

7. Verkiezing bestuur  

• Secretaris Tom Jacobs is in 2021 afgetreden en nu ad interim beschikbaar tot een 

opvolger gevonden is. 

• Penningmeester Roelant Nieboer is aftredend volgens het schema, maar stelt zich 

herkiesbaar voor een 2e termijn van drie jaar. 

8. Verkiezing kascontrolecommissie  

• Jos Smit is aftredend en formeel niet herkiesbaar. Eric Bossinade heeft zich kandidaat 

gesteld. 



9. Stand van zaken veld Essenlaan 

10. Stand van zaken Spelregelbewijzen / Scheidsrechters 

11. Rondvraag 

12. Sluiting formele ALV (naar verwachting tussen 20:30 en 21:00 uur) 

 

13. Training/coaching 

In dit informele deel spreken we met trainers en coaches over invulling van de trainingen en 

welke knelpunten zij ervaren.  

Uiteraard is iedereen die wil meedenken of belangstellend is ook hierbij welkom. 

 

Kort voor de vergadering zullen de documenten die horen bij de punten 3 t/m 6 worden toegezonden.  

Buitenveld Essenlaan weer hersteld 

Hierboven de herstelde toestand van ons buitenveld. Links hoe het tot voor kort was, rechts hoe het 

sinds kort hersteld is. Laten we hopen dat we er weer lang plezier van zullen hebben! 

Wie levert kopij? 

 

Deze Nieuwsbrief zou interessanter kunnen zijn als we meer inhoud 

kunnen melden over de laatste nieuwtjes in de club. Dus nieuws van de 

leden voor de leden: 

- Een verslag van een competitiewedstrijd 

- Foto’s van onze wedstrijd 

- Ervaringen van spelers (of coaches) die hun eerste 

competitiewedstrijd gespeeld hebben 

- Hoe gaat het tijdens de training? 

- … en wat je zelf belangrijk vindt  

 

Zend je bijdrage naar secretariaat@bluedrakes.nl 

 


