28 november 2021

Beste Blue Drakers,
De nieuwe Coronamaatregelen hakken er stevig in voor onze club. Trainingen en scheidsrechterscursus
vervallen. De ALV gaat digitaal.
Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:
•
•

Corona: Trainingen en Scheidsrechterscursus vervallen
Algemene ledenvergadering op 29 november 2021

1
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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.

Corona: Trainingen en Scheidsrechterscursus vervallen
De overheid meldt op Corona en sport | Rijksoverheid.nl:
“Sportlocaties zijn gesloten tussen 17.00 en 5.00 uur”.
Dus vanaf deze week gelden de volgende beperkingen:
• Alle trainingen komen te vervallen omdat ze allemaal na 17.00
beginnen.
• Competitie: alle uit- en thuiswedstrijden die na 15.00 uur
beginnen komen ook te vervallen.
We krijgen nog bericht van de NBB wat de bond doet met de rest
van de competitie wedstrijden.
• De scheidsrechterscursus kan eveneens niet doorgaan. De
sportlocatie is immers verplicht gesloten.
Niet alles is al bekend. Zo weten we nog niet wat er met de
competitie gaat gebeuren en of we kunnen zorgen voor
alternatieven overdag. We zullen iedereen zoveel mogelijk via
trainers, coaches en de website op de hoogte houden.

Algemene ledenvergadering op 29 november 2021
We nodigen jullie uit voor de komende Algemene Ledenvergadering.
Deze wordt digitaal gehouden
29 november 2021
van 20:30 tot 22:00 uur
We gebruiken hiervoor zoom. We hopen van harte dat u de ALV wil bijwonen via deze link:
https://jamf.zoom.us/j/2372555602?pwd=RWdoWUxScUlXaHowUGE5MWpoYXlUZz09

De voorgestelde agenda is
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
In de vorige Nieuwsbrief van 24 november zijn voor de punten 3, 4 en 5 documenten bijgesloten.

