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Beste {{voornaam}},
YES! We gaan weer trainen! Lees snel verder voor alle informatie. Zien we jou zaterdag ook weer?

Nieuw(s)!
We zijn gestart met buitentrainingen! Lees snel verder voor meer
informatie.
Volg ons nu ook via Instagram!
Ook geen contributie-inning voor april.
Steun Fonds Gehandicaptensport en de vereniging nu met een donatie!

YES! We gaan weer: buitentrainingen!
YES! We zijn alweer een aantal weken buiten aan het basketballen. Ook de komende weken gaan we
hier natuurlijk gewoon lekker mee door. Wil jij ook weer een balletje gooien? Lees dan alle informatie
hieronder goed door en meld je aan via e-mail of de knop onderaan dit bericht (aanmelden hoeft maar
1x, daarna gaan we er vanuit dat je er bent tenzij je je afmeldt bij je trainer of één van de
aanspreekpunten). Tot zaterdag!

REGELS & AFSPRAKEN
Blijf thuis als:
… je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkouden,
keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
… iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
… iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus;
Als je niet naar de training komt, meld je dan af bij de trainer of via de telefoonnummers/e-mailadres
onder aan deze mail.
Voor de training:
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet (er zijn geen mogelijkheden om naar het
toilet te gaan!);
Was je handen met water en zeep voordat je komt basketballen;
Kom in sportkleding naar het veld, de kleedkamers zijn gesloten;
Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
Neem je eigen bal mee als je die hebt. Wij zullen voor extra ballen zorgen, die na iedere training
worden gereinigd;
Kom niet eerder dan 5-10 minuten voor aanvang van de training en wacht op de parkeerplaats (op
1,5 meter afstand van elkaar!) tot de trainer zegt dat je het veld op mag gaan.
Tijdens de training:
Hoest en nies in je elleboog;
Schud geen handen, raak elkaar niet aan;
Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers;
Ouders/verzorgers zijn niet toegestaan tijdens de training en worden verzocht naar huis te gaan of
op de parkeerplaats te wachten.
Na de training:
Laat jouw bal reinigen voordat je die weer mee naar huis neemt;
Ga direct na de training naar huis (dus ook thuis omkleden en douchen);
Was je handen met water en zeep als je weer thuis komt.
Annuleren van de training:
In een aantal gevallen kan het zijn dat de training toch niet door kan gaan. Updates zullen we altijd zo
snel mogelijk geven per app en/of e-mail. Check je telefoon en mail dus nog goed voordat je naar de
training komt!
Ook de trainers mogen niet komen als ze (lichte) klachten hebben. In dat geval gaan we snel kijken
wie de training kan vervangen. Het kan dus gebeuren dat er een andere trainer die week training
geeft of dat de training zelfs (op het laatste moment) nog afgezegd wordt. We proberen dit natuurlijk
zoveel mogelijk te voorkomen, maar houd je mail dus goed in de gaten;
Omdat we nu buiten trainen, hebben we ook te maken met de weersomstandigheden. In principe
gaat de training altijd door. Maar mocht de training door het weer toch niet door kunnen gaan, dan
krijg je daar van ons informatie over.

INDELING & TRAININGSTIJDEN
We hebben de indeling voor de buitentrainingen meteen al aangepast aan de teams voor volgend jaar.
Met deze groepen zullen we dus ook na de zomervakantie gaan trainen en hopelijk ook weer
wedstrijden gaan spelen. De teamindeling en de trainingstijden zijn als volgt:

Indeling & trainingstijden

AANMELDEN & CONTACT
We willen graag weten wie er wel of niet meedoen met de trainingen. Meld je daarom even aan of

af via één van de knoppen hieronder.
Mocht je vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met je trainer of één van de ‘coronaaanspreekpunten’. De contactgegevens vind je hieronder.
Eerste aanspreekpunt: Ron Hovenier (06 10 47 30 32)
Tweede aanspreekpunt: Renée Hovenier (06 31 24 67 60)
Mailen kan natuurlijk ook! Je kunt ons allebei bereiken via technischezaken@langstraatshooters.nl.

Tot zaterdag!!

Ja ik doe mee!

Nee, ik doe niet mee.

Volg ons ook via Instagram!
Alle informatie over Langstraat Shooters kan je al jaren vinden via onze website. Hier kan je algemene
informatie, informatie over het bestuur, de teams, de trainingstijden, de wedstrijden en alle belangrijke
mededelingen vinden. Ook de Time Outs worden wekelijks op de website gepubliceerd. Veel (oud)leden en ouders van leden weten inmiddels dat we ook regelmatig nieuwtjes posten via Facebook.
Sinds kort delen we onze laatste nieuwtjes ook via Instagram! Volg ons nu dus
via Facebook & Instagram. Let op: het belangrijkste nieuws wordt nog steeds gedeeld via de Time Out
en de website, blijf die dus regelmatig openen en lezen!
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Contributie update

Ook voor de maand april heeft het bestuur opnieuw gekeken naar de contributie-inningen. Voor alle
leden geldt dat er géén contributie geïnd zal worden voor april.
Er zal ook hierna weer per maand naar de situatie gekeken worden en besloten 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.

Helden van april!
De mannen van april hebben hard gewerkt: ze waren op tijd thuis, maar de opbrengst is zeker niet
slecht. Rudi, Chris, Mitchell en Ron hebben samen 11.620 kg oud papier (goed voor €523) in de
vrachtwagens gegooid. En dat is de hoogste opbrengst voor de maand april sinds 2011! Dit brengt de
teller van dit seizoen op 94.120 kg oud papier, oftewel €4235. Vrijwilligers, bedankt!

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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