30 april 2022

Beste Blue Drakers,
Het seizoen 2021-2022 loopt op zijn eind. Binnentrainingen gaan tot 31 mei
door, maar vanaf 1 juni hopen we jullie weer op het buitenveld aan de
Essenlaan te zien. Dat spreken alle trainingsgroepen onderling af.
Dit zijn de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:

•
•

Algemene Ledenvergadering, maandag 23 mei om 20.30u 1
Spelregelbewijs wordt verplicht voor competitiespelers
2

Onze website: www.bluedrakes.nl
Facebook: Facebook.com/BlueDrakes

Algemene Ledenvergadering, maandag 23 mei om 20.30u
Volgens de Statuten moet het bestuur uiterlijk één maand voor
de aanvang van het nieuwe seizoen een Algemene Vergadering
houden, waarin de begroting voor het nieuwe seizoen wordt
ingediend en vastgesteld. De vergadering start op 23 mei om
20.30u en duurt tot ongeveer 22:00u.
De voorgestelde agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Notulen ALV van 29 november 2021
4. Begroting en contributie 2022- 2023
5. Vacatures
6. Stand van zaken spelregelbewijzen/scheidsrechters
7. Overlast bij Buitenveld Essenlaan?
8. Rondvraag
9. Sluiting
We hebben een nieuwe locatie: de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, 3448 DC Woerden.
In de week voor de vergadering sturen we de stukken, die behandeld worden, toe.

Spelregelbewijs wordt verplicht voor competitiespelers
Onlangs ontvingen we weer een oproep van de NBB met de melding
dat een spelregelbewijs verplicht is voor spelers tussen 13 en 24 jaar,
om in het seizoen 2022/2023 competitie te mogen spelen!
Daarom vragen wij ook aan al onze leden om hiermee aan de slag te
gaan. Velen hebben dit overigens al gedaan.
Je kunt dit zelf oppakken via nbb-digitaal.sportlink.com.
Volg hiervoor de volgende stappen:

Vul het volgende in (Zie onderstaande afbeelding):
- Afdeling: NBB Afdeling Landelijk
- Type: Opleidingen en inschrijvingen
- Categorie: FlowSparks
- Subcategorie: Spelregelbewijs

Klik op het groene hokje en vervolgens op aanmelden. Vul je gegevens in. Dan komt dit scherm

Als je je relatiecode niet weet kun je die verkrijgen via ledenadministratie@bluedrakes.nl.
Na het aanmelden krijg je een mail vanuit FlowSparks.

