19 juni 2021

Beste Blue Drakers,
Dit is waarschijnlijk de laatste Nieuwsbrief voor de zomervakantie. De meeste teams zijn inmiddels weer
wekelijks actief op het buitenveld. En de jeugd heeft nog enkele workshops in het vooruitzicht.
De notulen van de Algemene vergadering van 31 mei 2021 zijn bijgesloten. Enkele van de belangrijkste
punten worden hieronder apart gemeld:
Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:
•
•
•
•
•

3 en 4 juli Workshops voor de jeugd in Bulwijk
Essenlaan… Skills workshop voor 18-plus
Blue Drakes traint nu op het buitenveld.
Spelregelbewijs halen voor leden vanaf 14 jaar
Overlast op buitenveld Essenlaan? Wees terughoudend!
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Onze website: www.bluedrakes.nl
Facebook: Facebook.com/BlueDrakes

We wensen jullie een sportieve en zonnige zomervakantie!
3 en 4 juli Workshops voor de jeugd in Bulwijk
In de vorige Nieuwsbrief werden ze al aangekondigd: nu de details over de ze activiteiten voor
verschillende leeftijdsklassen. Geef je op via Whatsapp!
En voor de meiden op zaterdag: Neem vriendinnen mee!

Essenlaan… Skills workshop voor 18-plus
Onder inspirerende leiding van Galdino is op 12 juni een skills workshop geweest. Met perfect weer is
het een feest om op de Essenlaan te basketballen. We hebben diverse dribbel- en schietoefeningen
gedaan. Bij de one-on-ones willen we niet voor elkaar onder doen en lekker scoren. Kortom een
geslaagde middag. De beelden hieronder geven een impressie…

Blue Drakes traint nu op het buitenveld.
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
X14
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
Senioren
Incidenteel via app-groep
Essenlaan
Recreanten Donderdag vanaf 20.00 u
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!

Spelregelbewijs halen voor leden vanaf 14 jaar
Het halen van het spelregelbewijs is verplicht voor (competitiespelende) leden vanaf 14 jaar. Het is een
randvoorwaarde voor het behalen van je scheidsrechtersdiploma. En voldoende scheidsrechters zijn
nodig om überhaupt competitie te kunnen spelen. In de bijgesloten notulen van de ALV lees je er meer
over.
Binnenkort ontvangen de leden die hiervoor in aanmerking komen een mail met de link om de cursus te
gaan volgen.
Ben je jonger dan 14 jaar, dan kun je vrijwillig het spelregelbewijs gaan halen. Meld je dan aan bij
ledenadministratie@bluedrakes.nl.
Overlast op buitenveld Essenlaan? Wees terughoudend!
Enkele buurtbewoners klagen al geruime tijd bij de
Gemeente over geluidsoverlast. Ze komen ook soms
bij de spelers op het veld langs, bijvoorbeeld met de
vraag om muziek zachter te zetten.
We informeren nu leden en ouders(!) zodat ze
weten dat dit speelt en bij contacten hiervoor begrip
tonen en de zaak niet laten escaleren.
Gewoon basketballen op ‘normale uren’ blijft
natuurlijk de bestemming van ons veld!
In de bijgesloten notulen van de ALV lees je meer
over dit onderwerp.

