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Beste {{voornaam}},
Het is al even geleden dat wij op het veld een balletje hebben kunnen/mogen gooien. Helaas zijn er ook
nog geen versoepelingen aangekondigd voor de binnensport. Hopelijk kunnen we binnenkort - als de
maatregelen het toelaten (of als het weer wat beter wordt...) - toch weer van start! Tot die tijd moeten
we nog even geduld hebben...

Nieuw(s)!
ALLE trainingen gaan voorlopig nog niet door.
Ook voor maart zal geen contributie geïnd worden.
Let op: komend weekend gaat de zomertijd in!

Helden van maart!
In februari kon er helaas geen oud papier opgehaald worden in verband met het winterse weer... En dat
hebben de helden van maart gemerkt! Twee stampvolle vrachtwagens werden tussendoor geleegd en
de spierpijn was de volgende dag zeker aanwezig. Onze vrijwilligers hebben op die zaterdagochtend
samen 16.440 kg oud papier ingezameld, wat goed is voor €740. Dat brengt de teller van dit seizoen op
82.500 kg oud papier, oftewel €3712,50. Vrijwilligers, bedankt!

Komend weekend: zomertijd gaat in!

Contributie-update

Naar aanleiding van de persconferentie heeft het bestuur opnieuw gekeken naar de contributieinningen. Er is besloten dat er voor alle leden géén contributie geïnd wordt in maart. Er zal daarna
per maand weer naar de situatie gekeken worden en wat er met de bijbehorende contributie-inningen
zal gebeuren. 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.

Basketbal & corona
Update 26 februari:
Op de persconferentie van dinsdagavond 23 februari is aangekondigd dat de huidige lock-down wordt
verlengd. Sporthallen zijn gesloten en trainingen kunnen dus niet doorgaan (óók niet voor de jeugd).
Ook de competities zullen dit seizoen niet worden afgerond in de huidige opzet. Als bestuur hebben we
besloten alle teams terug te trekken uit de competities. Zodra we weer veilig en verantwoord kunnen
gaan spelen, dan zullen we samen met omliggende verenigingen kijken of en hoe we oefenwedstrijden
of een toernooi kunnen organiseren om het seizoen toch nog goed af te sluiten!

Lees hier alle coronaregels bij BC Langstraat Shooters
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