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Beste {{voornaam}},
Afgelopen weekenden zat het weer niet mee helaas... Drie weekenden op rij hebben we de trainingen
moeten aflasten ivm regen.... Maar daar hebben we nu geen last meer van... De jeugd mag vanaf
vandaag weer binnen gaan trainen! Lees snel verder voor alle informatie. Zien we jou vanavond ook
weer?

Nieuw(s)!
We mogen weer naar binnen! Lees snel verder voor meer informatie.
Meld je aan voor het MIKL Summer Camp in Tilburg.
Lees verder meer over de contributie-inningen voor de rest van dit seizoen.
Zie verderop in de Time Out wie de helden van mei zijn!

YES! We mogen weer naar binnen!
Na een aantal weken buiten te hebben getraind, is het dan nu zo ver: we mogen weer naar binnen!
Voor de jeugd geldt dat sporten binnen weer mogelijk is en dat daarbij geen rekening gehouden hoeft te
worden met de 1,5-meterregel. We gaan daarom de trainingen binnen weer opstarten.
Vanaf VANDAAG starten de trainingen binnen weer. De indeling en trainingstijden is als volgt:

We trainen dus alléén op dinsdag (en niet op vrijdag) tot het einde van dit seizoen. We gaan door met
trainen t/m eind juni. De laatste trainingen zal dus dinsdag 29 juni zijn.
En natuurlijk moeten we ons nog steeds houden aan de geldende maatregelen:

Corona maatregelen trainingen
Bij vragen, neem dan even contact op met Technische Zaken. En dan tot zaterdag (buiten) en dinsdag
(binnen)!

Een echte feestweek voor Waalwijkse Rowie Jongeling:
contractverlenging en jarig

De afgelopen week was voor onze oud-WSC'er Rowie écht een feestweek: ze werd woensdag 28 jaar,
verlengde zaterdag haar contract bij de Duitse promovendus Rheinland Lions en speelde met het
Nederlands basketbalteam drie tegen drie. Rowie (uit Waalwijk) is door al dat basketballen maar weinig
in ons land te vinden. Het Brabants Dagblad schreef daarom een leuk artikel over haar!

Lees het artikel hier

MIKL SUMMER CAMP (Tilburg)
Op 26, 27, 28 juli wordt in Tilburg het MIKL SUMMER CAMP gehouden. Basketball trainingen onder
leiding van Mike Schilder en ondersteund door andere toppers uit de Nederlandse eredivisie!
Deelnemen kan van 8 tm 18 jaar. Voor U10 en U12 zijn er de clinics en U14, U16 en U18 kunnen zich
aanmelden voor het 3daagse kamp. Kortom de perfecte manier om de zomervakantie te beginnen en je
basketball skills verder te verbeteren! LET OP! Om genoeg persoonlijke aandacht te kunnen geven en
de kwaliteit van het Camp te waarborgen, zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar. Dus wacht
niet te lang met inschrijven! Meer info en inschrijven: miklbasketball.com

Contributie update

Update 19 mei. Zoals eerder gecommuniceerd, zou aan het einde van het seizoen de balans worden
opgemaakt qua contributie-inningen. In een normaal seizoen wordt de contributie geïnd in 9 termijnen,
waarvan mei de laatste is. En daarom heeft het bestuur afgelopen week teruggekeken op dit seizoen.
Daarbij is besloten om voor de rest van het seizoen géén contributie meer te innen. Leden, die
aan het begin van het seizoen de contributie in 1x hebben betaald, zullen binnenkort een
evenredig deel teruggestort krijgen.

Helden van mei

Op de tweede zaterdag van mei hebben deze helden het oud papier opgehaald in het centrum van
Waalwijk. Marcel, Erna, Max en Ron hebben samen 9.569 kg oud papier, oftewel €430 opgehaald.
Geen recordopbrengst dit keer, maar alle kilo's tellen mee voor het totaal! Daarmee komen we dit
seizoen op 103.680 kg, wat goed is voor €4666. Vrijwilligers, bedankt weer!

Basketbal & corona
Update 19 mei:
We mogen weer binnen trainen! Vanaf 19 mei geldt dat jeugd t/m 17 jaar weer binnen mag spelen
zónder rekening te houden met 1,5-meter afstand. Wel blijven kleedkamers en douches gesloten en
mag er geen publiek aanwezig zijn. De trainingen voor deze leeftijdsgroepen hervatten we weer op
dinsdag 25 mei. Spelers van 18 t/m 26 jaar mogen buiten trainen, waarbij 1,5 meter afstand houden
niet verplicht is. Voor spelers >27 jaar geldt dat buiten sporten in groepsverband maar op 1,5 meter
afstand toegestaan is. Deze trainingen gaan daarom vooralsnog niet door.
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