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Beste	{{voornaam}},

Het	bestuur	van	BC	Langstraat	Shooters	wenst	iedereen	hele	fijne	en	gezellige	feestdagen!

Nieuw(s)!

ALLE	trainingen	gaan	niet	door	en	de	competitie	is	uitgesteld	t/m	in	ieder
geval	31	januari	2021.
Er	is	daarom	ook	opnieuw	naar	de	contributie-inning	van	december
gekeken.	Lees	verderop	wat	dit	voor	jou	betekent.
Koop	loten	voor	de	Grote	Droomloterij	en	steun	zo	Fonds	Gehandicapten-
sport	én	Langstraat	Shooters!

Basketbal	&	corona
Update	17	december:
Op	 de	 persconferentie	 van	 maandagavond	 14	 december	 zijn	 opnieuw	 strengere	 maatregelen
aangekondigd.	 In	 ieder	 geval	 t/m	 19	 januari	 zit	 Nederland	 in	 lockdown.	 Sporthallen	 zijn	 gesloten	 en
trainingen	kunnen	dus	in	ieder	geval	t/m	dan	niet	doorgaan	(óók	niet	voor	de	jeugd).	

De	 tweede	 competitiehelft	 start	 normaalgesproken	 na	 de	 kerstvakantie	 weer.	 Door	 de	 strengere
maatregelen	 heeft	 de	 NBB	 besloten	 om	 de	 eerste	 vier	 speelronden	 (weekenden	 van	 9	 januari,	 16
januari,	23	januari	en	30	januari)	naar	achteren	te	verplaatsen	(respectievelijk	naar	24	april,	15	mei,	22
mei	 en	29	mei).	Dat	 betekent	 dat	 er	 in	 ieder	 geval	 t/m	31	 januari	geen	wedstrijden	 gespeeld	 gaan
worden.	Afhankelijk	 van	 de	 richtlijnen	 van	 het	 kabinet	 bestaat	 de	mogelijkheid	 dat	meer	weekenden
vanwege	 corona	 verplaatst	 moeten	 gaan	 worden.	 Wanneer	 dit	 het	 geval	 is,	 zullen	 deze
achtereenvolgens	verplaatst	worden	naar	de	weekenden	van	5	juni,	12	juni	en	19	juni	2021.	Bij	uitval
van	 meer	 weekenden	 zou	 zelfs	 nog	 een	 gewijzigde	 competitie	 opzet	 tot	 de	 mogelijkheden	 kunnen
behoren.	Deze	beslissing	volgt	op	een	later	moment	en	jullie	worden	geïnformeerd	als	hier	meer	over
bekend	is.	

Lees	hier	alle	coronaregels	bij	BC	Langstraat	Shooters

GO	Urban
	
Het	 hele	 land	op	 slot.	Saai!!	 Zeker	 zo	 in	 de	 kerstvakantie...	Gelukkig	 verzamelt	GO	Waalwijk	 allerlei
tips,	 zodat	 je	 toch	 leuke	 dingen	 kunt	 doen	 in	 jouw	 vakantie!	 	 	 	 	 	
gowaalwijk.nl/gourban.	

Contributie	update
	 	

Naar	aanleiding	van	de	persconferentie	-	waarin	strengere	maatregelen	werden	aangekondigd	-	heeft
het	bestuur	opnieuw	gekeken	naar	de	contributie-inningen.	

Wedstrijdspelende	 18+	 leden	 (momenteel	 geen	 trainingen	 én	 wedstrijden):	 zoals	 eerder
aangekondigd	 in	 de	 Time	 Out	 wordt	 er	 géén	 contributie	 geïnd	 voor	 de	 maanden	 november	 en
december.	

Recreantleden	18+	 (momenteel	 geen	 trainingen):	 zoals	 eerder	 aangekondigd	 in	 de	 Time	Out	wordt
er	géén	contributie	geïnd	voor	de	maanden	november	en	december.

Jeugdleden	tot	18	jaar	(momenteel	geen	trainingen	én	wedstrijden):	de	contributie	voor	jeugdleden	tot
18	 jaar	 wordt	 in	 december	 niet	 geïnd	 (in	 verband	 met	 het	 uitvallen	 van	 zowel	 wedstrijden	 als
trainingen).

In	 alle	 gevallen	 zal	 er	 per	maand	naar	 de	 situatie	 op	dát	moment	 gekeken	worden.	 In	 januari
worden	 de	 contributie-inningen	 dus	 opnieuw	 beoordeeld.	 Zoals	 eerder	 gecommuniceerd	 zal
bovendien	 aan	 het	 einde	 van	 het	 seizoen	 de	 balans	 worden	 opgemaakt	 en	 eventuele	 verschillen
(bijvoorbeeld	 door	 het	 niet	 kunnen	 spelen	 van	 wedstrijden)	 worden	 verrekend	 met	 de	 leden,	 om
administratieve	handelingen	te	optimaliseren	en	fouten	te	voorkomen.	

Wedstrijden	&	zaaldiensten
Geen	wedstrijden	t/m	(in	ieder	geval)	31	januari.

Vorige	Time	Out	gemist?

De	Grote	Droomloterij	van	Fonds	Gehandicaptensport

Ieder	 jaar	doen	wij	als	vereniging	mee	aan	de	collectes	van	Fonds	Gehandicaptensport	en	halen	zo
aan	de	deur	geld	op	voor	deze	stichting.	Een	deel	van	het	opgehaalde	bedrag	komt	dan	weer	terug	bij
de	 vereniging.	 Dit	 jaar	 is	 collecteren	 aan	 de	 deuren	 niet	 gemakkelijk	 en	 dat	 terwijl	 Fonds
Gehandicaptensport	 toch	geld	nodig	heeft	om	 íedereen	 te	kunnen	 laten	sporten!	Daarom	hebben	ze
een	actie	bedacht	om	geld	op	te	halen	én	de	verenigingen	tegelijkertijd	extra	te	steunen.	

Vorig	weekend	hebben	alle	leden	van	Langstraat	Shooters	al	één	lotnummer	in	hun	mailbox	ontvangen
als	presentje	van	Sinterklaas!	Check	je	mailbox	dus	snel,	bewaar	je	lotnummer	goed	en	maak	kans	op
mooie	prijzen	(trekking	op	30	december).	

Nog	meer	loten	kopen?	Dat	kan!
Door	een	 lot	 te	kopen	voor	De	Grote	Droomloterij	help	 je	niet	alleen	alle	sporters	met	een	handicap,
maar	óók	de	vereniging.	Een	deel	 van	de	opbrengst	wordt	door	Fonds	Gehandicaptensport	namelijk
gedoneerd	 aan	 de	 vereniging.	 Voor	 slechts	 2	 euro	 per	 lot	 maak	 je	 bovendien	 kans	 op	 honderden
droomprijzen	waaronder	een	jaar	 lang	rijden	in	een	Toyota	of	een	jaar	 lang	vakantie	in	Droomparken,
maar	ook	een	gesigneerd	shirt	van	Messi	of	een	E-bike	van	Giant.

Koop	 nog	 meer	 loten	 via	 de	 speciale	 link
van	 BC	 Langstraat	 Shooters,	 steun
zo	 Fonds	 Gehandicaptensport	 en	 de
vereniging	én	maak	kans	op	mooie	prijzen!	

Klik	hier	om	loten	te
kopen

Of	scan	de	QR-code!

BC	Langstraat	Shooters
Sporthal	de	Slagen

De	Gaard	2
5146	AW,	Waalwijk

Neem	contact	op	met:

Communicatie Wedstrijdzaken Ledenadministratie
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Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	communicatie@langstraatshooters.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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