24 januari 2021

Beste Blue Drakers,
In deze nieuwsbrief nemen we jullie mee in wat de Coronabeperkingen
betekenen voor de leden van Blue Drakes en welke opties er naar verwachting
zijn om weer actief te kunnen worden tot aan de zomer.
Verder willen we jullie informeren over de financiële consequenties die de
Coronamaatregelen hebben voor onze vereniging en wat dat voor de contributie
kan betekenen. Tot slot doen we een oproep voor een nieuwe secretaris voor het
bestuur van de Blue Drakes.

We hopen elkaar “binnenkort” weer in goede gezondheid te ontmoeten op het speelveld!
Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:
• De Coronabeperkingen en wat als straks meer mag
• Financiële positie en contributie
• Het buitenspeelveld aan de Essenlaan
• We zoeken een nieuwe secretaris en andere vrijwilligers
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Onze website: www.bluedrakes.nl
Facebook: Facebook.com/BlueDrakes

De Coronabeperkingen en wat als straks meer mag
De positie van de Nederlandse Basketballbond
We balen er allemaal stevig van dat we al zolang niet meer kunnen basketballen. Het is frustrerend en
geeft een gevoel van onmacht. Daarbij komt nog eens dat niemand weet wanneer er versoepelingen
komen, laat staan wanneer we weer normaal kunnen (competitie)spelen en trainen. Zoals het er nu naar
uitziet zal het wellicht tot na de zomer duren voordat we met z’n allen weer lekker een balletje kunnen
gooien. Vanuit het bestuur is contact gezocht met de Nederlandse Basketball Bond met de vraag of de
Bond duidelijkheid wil geven over de competentie voor de eerste helft van 2021. De Bond houdt alle
opties open en wenst nu geen besluiten te nemen over het verloop van de competitie. Voorlopig
volstaat de Bond met het naar achter doorschuiven van wedstrijden die op het programma staan. Wel
heef de Bond aangegeven dat de maanden juli en augustus vrijgehouden zullen worden. Omdat dus
beperkt naar achter kan worden doorgeschoven, is de kans groot dat uiteindelijk de competitie
helemaal niet meer door gaat of in sterk ingekorte vorm.
Wat kunnen we doen als er straks weer wat mogelijk is?
Als in de nabije toekomst weer mogelijkheden zijn om in een of andere vorm weer iets aan basketbal te
doen dan zullen we als Blue Drakes die mogelijkheden optimaal benutten. Wat precies wanneer kan, is
nu niet te voorspellen. Het kan zijn dat straks buiten meer mag dan binnen. In dat geval zullen we het
buitenveld aan de Essenlaan intensief gaan gebruiken. Het kan ook zijn dat onder de 18 straks veel meer
mag dan boven de 18. Dat vergt dan weer een leeftijdsgerichte inrichting van de activiteiten. Hoe dan

ook, we zullen straks ieder gaatje dat zich voordoet benutten. Daarbij kan worden gedacht (voor zover
het dus mag) aan extra activiteiten op het buitenveld, organiseren van drie tegen drie toernooitjes
binnen de club of een aparte inrichting van de trainingen.
Verder met de competitie of niet?
Er zijn leden die graag willen weten waar ze aan toe zijn en wat
betreft de competitie dan ook nu duidelijkheid willen hebben. Die
duidelijkheid geeft de Bond niet. Een mogelijkheid is om als team
nu al te besluiten dat je deze seizoenshelft niet meer mee wilt
doen aan de competitie. De Bond heeft aangegeven begrip te
hebben voor een dergelijk besluit. Het gevolg daarvan is dat indien
straks toch iets in competitieverband door de Bond wordt
georganiseerd (afmaken of ingekorte vorm bijvoorbeeld) het team
daar op voorhand afscheid van neemt. Er is geen noodzaak nu al te
besluiten om een team terug te trekken uit de competitie.
Dat besluit kan ook nog worden genomen als de Bond aangeeft dat ze de competitie in wat voor een
vorm dan ook weer wil opstarten. Naar verwachting zullen de financiële gevolgen van het terug trekken
uit de competitie gering zijn (niet veel voordeel of nadeel). Geen enkel lid en geen enkel team zal tegen
z’n wil zich gedwongen mogen voelen om deel te nemen aan de competitie. Als enkele spelers nu al
besluiten niet meer in de competitie te willen spelen dan is goed overleg met de overige teamleden
gewenst. Immers het terug trekken uit de competitie zal een weloverwogen gezamenlijk besluit moeten
zijn, of dat nu of later wordt genomen.
Uiteraard hopen wij als bestuur dat er voldoende spelers zijn om alle teams weer aan de competitie te
laten deelnemen zodra dat mogelijk is.

Heb je vragen of wil je reageren, dan kan dat via een reply op deze nieuwsbrief.

Financiële positie en contributie
Een deel van de financiële lasten loopt door, geen goed zicht op het totaal
De beperkende maatregelen hebben, net als voor leden, ook financiële gevolgen voor Blue Drakes. Op
dit moment is geen goed inzicht wat die precies zijn vanwege de eerder genoemde onzekerheden. Als er
niet gespeeld en getraind wordt, wordt ook de sporthal niet gebruikt. We mogen verwachten dat de
gemeente ons over die niet gebruikte uren ook geen zaalhuur in rekening zal brengen. Of dat ook zo is,
is niet zeker. De gemeente laat het weer afhangen van een besluit van de Haagse politiek of de
gemeente de gederfde inkomsten vergoed krijgt. De bijdrage die Blue Drakes aan de Bond betaalt loopt
wel gewoon door. Als er niet gespeeld en getraind kan worden past het niet om bij de leden contributie
te innen. Voor de tweede helft van 2020 is het gelukt voor veel leden een korting op de contributie te
geven om op die manier het verminderde speelplezier enigszins te compenseren.
Bijdrage van de leden in de eerste helft van 2021
De situatie in de eerste helft van 2021 is voor de vereniging uiterst lastig. Een deel van de vaste lasten
loopt gewoon door, er is onzekerheid over de lasten die samenhangen met de zaalhuur en het is
onredelijk om de leden van de Blue Drakes de reguliere contributie te laten betalen terwijl ze daar
vooralsnog weinig tot niets voor terug krijgen. Jammer genoeg zijn er ook enkele leden die door alle
omstandigheden zich genoodzaakt zien om hun lidmaatschap van de Blue Drakes op te zeggen. Dat is nu
niet nodig. Gegeven al deze onzekerheden heeft het bestuur besloten geen factuur aan de leden te
sturen voor de contributiebijdrage voor de eerste helft van 2021 zolang niet in de zaal kan worden
gebasketbald. In het slechte geval dat we dit halfjaar helemaal niet meer in de zaal kunnen basketballen,
zal dus geen contributie worden geheven voor dit halfjaar. Wanneer zicht bestaat op dat we wel kunnen

basketballen in de zaal dit halfjaar, zullen we besluiten wat redelijkerwijs aan bijdrage van de leden kan
worden gevraagd.

Het buitenspeelveld aan de Essenlaan
We hopen van harte dat we weer snel volop gebruik
kunnen maken van het veld aan de Essenlaan. Wij zijn
enthousiast over dat veld. Helaas zijn niet alle
omwonenden blij met het intensieve gebruik van het veld.
Zij hebben zich beklaagd bij de gemeente over
geluidsoverlast en rommel rond het veld. De gemeente
heeft daarom tot een paar maatregelen besloten. Er komt
een bord met geboden en verboden. Spelen mag van
zonsopgang tot zonsondergang (met uitzondering van
activiteiten in Blue Drakes verband) en er mag geen
gebruik worden gemaakt van geluidsversterkers.
Er worden twee blikvervangers geplaatst waarin afval kan worden gegooid. Het verbeteren van de
lichtmasten zal voorlopig niet gebeuren. De lichtmasten zijn sterk verouderd en een totale renovatie,
met daarbij de mogelijkheid dat we deze als Blue Drakes ook kunnen bedienen, gaat meer dan 15
duizend euro kosten.
Alles bij elkaar belemmeren de maatregelen Blue Drakes niet volop gebruik te maken van het veld. Laten
we dat vooral doen zodra corona en het weer dat toelaten.

We zoeken een nieuwe secretaris en andere vrijwilligers
Tom Jacobs heeft laten weten dat hij na een actieve basketbalcarrière van 52 jaar vanwege rugklachten
gaat stoppen met basketbal. Dat betekent ook dat hij wil stoppen met het secretariaat van het bestuur
opgeeft. We zoeken dus een nieuw bestuurslid die het secretariaat op zich wil nemen.
Ben je nieuwsgierig en belangstellend neem dan contact met Tom op om te horen wat die functie
inhoudt (tel: 06 36428585).
Onze vereniging kan alleen bestaan en voor iedereen plezier opleveren als we met z’n allen een steentje
bijdragen. We hebben nog steeds behoefte aan vrijwilligers die zich willen inzetten voor de club. Dat
varieert van het meehelpen een toernooitje te organiseren tot bestuurslid. Op dit moment behoeft ook
de technische commissie dringend versterking. Arie van Delft staat er nu helemaal alleen voor. Bij deze
dan ook een dringend beroep op alle leden om zich in te zetten voor onze club.

