Nieuwsbrief Maart/April 2019

afdeling BASKETBAL

VANUIT HET BESTUUR
De tweede helft van de competitie is inmiddels begonnen en wij zijn alweer druk bezig met
het plannen van de open dag, het opleiden van nieuwe scheidsrechters staat ook op de
planning en tevens zoekt het bestuur met ingang van het nieuwe seizoen een nieuwe
wedstrijdsecretaris. Heb je tijd en zin om deze functie te vervullen of heb je meer vragen
hierover neem dan contact op met het bestuur via: basketbal@svchristofoor.nl.
Uiteraard zorgen wij voor een goede inwerkperiode.
Er zijn helpende handen nodig in het bestuur. Wij kunnen het niet alleen! Dus heeft u tijd
om ons te ondersteunen laat het ons weten en wij zullen kijken op welke manier wij de
hulp nodig hebben. Ook eigen ideeen of input worden zeer gewaardeerd!
Zonder bestuur kan de afdeling basketbal niet draaien!
Ook zoeken wij met ingang van het nieuwe seizoen mensen voor de feest- en
evenementencommissie. Een grote uitdaging i.v.m. de komst van de nieuwe sporthal.
Tevens hoort het regelen van de loterij/open dag (i.o.m. het bestuur) hier ook bij.
De competitie teams draaien naar behoren, echter hebben we het meiden U16 team
moeten samen voegen met de U14, dit is nu een groot team geworden met 11 spelers wat
zeker niet ideaal is. Wij zetten de actie voort: Breng jij een nieuw lid aan voor 1 April dan
krijg je zelf EUR 25, contributiekorting!

3x3 BASKETBAL
Wij willen vanuit de club graag beginnen met het aanbieden van 3x3 trainingen en
daaropvolgend deelname aan 3x3 toernooien. Vanaf mei kan er getraind worden op de
woensdagavond (in de Kinheim) van 19.30-20.30 uur. Dit kan na aanmelding.
Dit is buiten de reguliere competitie om.
Wij zullen in de komende maanden gaan inventarissen bij onze leden (vanaf U16) of er
interesse is in deelname hieraan. Let wel: Dit zal een extra betaling van € 50,00 inhouden,
dit is voor de trainingen en 3 toernooien. Niet leden kunnen ook meetrainen en zullen
hiervoor € 25,00 betalen. Aanmelden kan ook per mail: basketbal@svchristofoor.nl.

BASKETBALSCOOL
De basketbalscool draait op woensdag (17.30-18.30 uur) op volle toeren met 12 kinderen en
we gaan vanaf mei t/m de zomervakantie een tweede uur beginnen op de woensdag van
18.30-19.30 uur.
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COMMUNICATIE
Wij hebben inmiddels de mail/whatsapp groepen/website en nu ook weer de nieuwsbrief.
Wellicht teveel maar toch ook echt nodig! Wij willen onze leden vanuit alle kanten
informeren. De nieuwsbrief zal ook vermeld worden op de website. Heb jij nieuwtjes of
ideeën die je graag in de nieuwbrief terug wilt zien? Laat het ons dan weten! Zit je niet in de
ledenapp maar wil je er wel in? Stuur dan even een berichtje naar Marjolein. Wil je niet in de
ledenapp dan is het fluit- en tafelschema op de website leidend (1 week voor de
wedstrijden).

WEDSTRIJDSCHEMA
Het scheidsrechter en wedstrijdtafelschema zal 1 week van tevoren worden
gecommuniceerd via de leden-app. Het definitieve schema staat 1 week van tevoren ook op
de website. Gaag willen wij jullie nogmaals bekend maken met onderstaande regels:
•
•

Noteer wanneer jij aan de beurt bent! Het niet komen opdagen voor een taak brengt
met zich mee dat je de eerstvolgende wedstrijd niet kan spelen!
Kan je niet, dan zorg je zelf voor vervanging. Dit geef je door aan Marjolein Vermeulen
(06-18533585).

SCHEIDSRECHTERS
Op dit moment is het bestuur bezig om een opleiding basisscheidsrechter te organiseren. Dit
zal vanaf half maart/april plaatsvinden. Iedereen die nog geen diploma heeft zal hiervoor
worden uitgenodigd (let op; dit is verplicht vanaf U16-1). Wil je toch een opleiding doen
maar ben je dit (nog) niet verplicht, (bijvoorbeeld een ouder) laat het ons dan weten dan
kunnen wij je ook uitnodigen.
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OPEN DAG
Op 20 april zal sv Christofoor, afdeling basketbal, weer een open dag organiseren voor de
jeugd in de Sporthoeve in Badhoevedorp. Heb je een vriendje of vriendinnetje die graag wil
basketballen maar nog niet weet of hij/zij het leuk vindt, neem hem/haar dan mee naar deze
dag. Ook zal er een loterij worden gehouden op deze dag en zijn vanaf 15.00 uur de laatste
thuiswedstrijden van dit seizoen. De open dag is van 13-15 uur. Er zullen clinics worden
gegeven door Marvin Martina en we willen de kinderen van de basketbalschool een
wedstrijdje laten spelen, ook spelen vanaf 15.00 uur alle teams hun laatste thuiswedstrijd
van het seizoen. Vergeet deze dag niet in je agenda te zetten! Heb je tijd en zin om tijdens
deze dag (of een dagdeel) te helpen stuur dan een mailtje naar Marjolein:
basketbal@svchristofoor.nl.

BBQ
Dit seizoen willen we voor het eerst het seizoen afsluiten voor alle afdelingen met een BBQ
op zaterdag 29 juni vanaf 17.00 uur. Locatie is nog niet bekend. Reserveer de datum alvast in
uw agenda!

SPONSORING
Wij hebben de komende 2 jaar volop uitdagingen om financieel rond te komen, kunt u ons
helpen sponsors te zoeken? Dit kan gewoon een kleine bijdrage van EUR 100, tot en met
kleding sponsoring van teams.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Uiteraard hopen wij dat alle leden zullen blijven en volgend seizoen gewoon weer competitie
gaan spelen en lekker te trainen. Mocht u (of uw kind) om wat voor reden dan ook toch het
lidmaatschap op willen zeggen dan kunt u dit doen door, uiterlijk voor 30 april 2019, een
mail te sturen naar: basketbal@svchristofoor.nl. Opzeggingen die na deze datum
binnenkomen zijn helaas contributie verschuldigd, dit i.v.m. kosten naar de basketbalbond
toe. Mochten er bepaalde (belangrijke) redenen zijn waarom u (of uw kind) wilt stoppen
dan kunt u dit aangeven bij onze vertrouwenspersoon, Harry van Emmerik: mailadres:
harry.emmerik@zonnet.nl .

