5 november 2021

Beste Blue Drakers,
Deze Nieuwsbrief bevat de aankondiging van de komende Algemene Ledenvergadering, waarvoor jullie
allemaal worden uitgenodigd. Daarnaast geven we inzicht in de acties om nieuwe scheidsrechters op te
leiden. Die opleiding heeft in de coronatijd helemaal stil gestaan, waardoor we nu een tekort aan
scheidsrechters hebben. Dat veroorzaakt problemen bij het rond krijgen van het schema, omdat het te
vaak op dezelfde personen neerkomt.
Ook is er aandacht voor de aangescherpte coronaregels.
Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:
•
•
•
•

Algemene ledenvergadering op 29 november 2021
Nieuwe scheidsrechters
Verscherping Coronamaatregelen
Nieuws over de tenues
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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 29 november 2021
We nodigen jullie uit voor de komende Algemene Ledenvergadering.
Deze wordt gehouden
29 november 2021
van 20:30 tot 22:00 uur
Locatie wordt nog bekend gemaakt
De voorgestelde agenda is nu
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Verslag ALV van 31 mei 2021
4. Bestuursverslag 2020-2021
5. Jaarrekening 2020-2021
6. Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuur
7. Verkiezing bestuur (secretaris Tom Jacobs is aftredend en niet herkiesbaar)
8. Verkiezing kascontrolecommissie (Kenneth Cornelisse is aftredend en herkiesbaar)
9. Stand van zaken veld Essenlaan
10. Stand van zaken Spelregelbewijzen / Scheidsrechters
11. Rondvraag
12. Sluiting

Voor de punten 3, 4 en 5 zijn de documenten bijgesloten bij deze Nieuwsbrief.
Wie voor punt 7 of 8 een kandidaat / tegenkandidaat wil melden, vragen wij dit aan het bestuur te
melden voorafgaand aan de ALV.

Nieuwe scheidsrechters
Nog deze seizoenshelft geeft Blue Drakes een scheidsrechterscursus voor de
leden die gerechtigd zijn om wedstrijden te fluiten. Velen van jullie hebben het
spelregelbewijs al behaald als voorbereiding op deze cursus.
De scheidsrechterscursus is verplicht voor alle competitiespelers, maar door
Covid is er een aardige hiaat in het opleiden gekomen. We hebben duidelijk
tekort scheidsrechters en gaan vanaf nu weer opleiden.
De cursus bestaat uit twee workshops en een examen. De twee workshops
worden door een BS3 (of hoger) niveau scheidsrechter gegeven en deze
cursusleider zal ook de wedstrijd beoordelen die men zal fluiten als onderdeel
van het examen.
Voor nu zijn de volgende data van toepassing voor de groep leden die zijn ingedeeld voor deze eerste
twee workshops. Deze cursus is verplicht. Blue Drakes betaalt een flink bedrag om deze cursus mogelijk
te maken en de andere Blue Drakes leden rekenen op jullie om te helpen fluiten gedurende de periode
dat je bij Blue Drakes actief bent.
Dinsdag 30 november, workshop 1 in zaal Bulwijk. Aanvang 19.30u. Dit is een praktijk avond.
Dit betekent dat de trainingen die avond die aanvangen na deze tijd komen te vervallen. Neem zelf een
flesje water mee.
Dinsdag 14 december, workshop 2 in een zaal bij de Hockeyvereniging. Dit is een theorie avond.
De precieze locatie volgt later. Aanvang 19.00u. Neem zelf een flesje water mee.
De volgende leden zijn ingedeeld en worden dus op bovenstaande data verwacht:
We zien jullie graag die dag. Let wel: dit betreft een verplichte
Ossevoort, Bernard
workshop. Als we de vereniging draaiende willen houden zal iedereen
zijn steentje op deze wijze moeten bijdragen. Dit betekent dan ook dat
Verkiel, Erik E.P.
leden die niet gewillig zijn deze opleiding binnen afzienbare tijd te
Wagenaar, Scott
voltooien niet speelgerechtigd zullen zijn in wedstrijden van Blue
Haaren, Youri van
Drakes.
Eijk-Bos, Peter van
Lobregt, Finn
Meijers, Tijn
Ruijgrok van der Werven, Iris
Dijk, Lukas Van
Deventer, Senne van
Ouden, Jeroen Den

In 2022 zal nog zo'n cursusronde plaatsvinden en zullen deelnemers die
gerechtigd zijn maar nu nog niet uitgenodigd zijn, aan de beurt komen.
Het is van belang dat competitiespelers van vanaf 14 jaar hun
spelregelbewijs halen. Daarna kunnen ze doorstromen naar de
scheidsrechterscursus.

Geerenstein, Jarno van
Augiron, Ishan
Heijnemans, Alec
Drift, Jelle Van der
Dorrestijn, Jens
Sidonio Da Luz, Levi
Meijers, Koen

Heb je vragen? Stel ze aan je trainer/coach of aan de contactpersoon
voor deze cursus: Tom Megens (06 36560589).

Verscherping Coronamaatregelen
We lezen op de site van het NOC/NSF:
Per 6 november heeft het demissionair kabinet
nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport.
Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek
en sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs
(CTB) vereist. Voor de buitensport geldt dat niet.

Dus geldt voor alle 18-plussers (spelers en publiek):
neem je smartphone (QR-code) en je
identiteitsbewijs mee, zowel naar thuis- als naar
uitwedstrijden.
En blijf thuis als je geen geldige QR-code hebt!
Nota Bene: De NBB meldt ons (Zie Nieuwe coronamaatregelen voor zaalsporten (basketball.nl)):
Personen die een functie hebben bij een wedstrijd, zoals coaches, scheidsrechters en juryleden, zijn
niet CTB-plichtig. Rijouders die meereizen naar een wedstrijd, worden aangemerkt als publiek en
dienen wél een CTB te laten zien.

Nieuws over de tenues
Hoe gaat het met de bestelde tenues?
Zoals jullie waarschijnlijk weten zijn er eind September
tenues geleverd, maar klopten de maten niet helemaal.
Dus zou de fabrikant alles opnieuw gaan maken.
De fabrikant heeft allerlei problemen intern, waardoor ze
nog steeds niet hebben kunnen leveren. Daarom is nu voor
een andere fabrikant gekozen. We hopen dat deze wel kan
leveren, maar nog even geduld s.v.p.
Een ieder die een leentenue nodig heeft kan er een in
bruikleen krijgen bij Jeroen Nap (06-48338959)

