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Beste	{{voornaam}},

De	vakantie	is	bijna	afgelopen	en	het	begin	van	komend	seizoen	is	alweer	in	zicht.	Hierbij	ontvangen
jullie	daarom	alle	informatie	voor	komend	seizoen!	

Informatie	seizoen	2021-2022
	 	

Algemene	Leden	Vergadering	2021
Op	dinsdag	14	september	zal	om	19.30	uur	de	jaarlijkse	algemene	leden-verdagering	plaatsvinden	in
Sporthal	de	Slagen.	Schrijf	deze	datum	dus	alvast	in	je	agenda!	

Indeling	teams
Komend	seizoen	zullen	zes	teams	van	Langstraat	Shooters	competitie	gaan	spelen	met	daarnaast	nog
drie	recreanten	teams.	De	teamindelingen	zijn	hieronder	te	vinden:

*	Staat	jouw	naam	er	niet	tussen?	Neem	dan	even	contact	op	met	Technische	Zaken!	

***	Er	zijn	nog	een	aantal	open	plekken	om	op	te	vullen.	Heb	jij	interesse	of	kan	je	ergens	wel	een	handje	helpen?	Neem	dan	contact

op	met	Technische	Zaken!

	
Voor	 spelers	 die	 met	 een	 extra	 team	 mogen	 meetrainen	 geldt:	 het	 team	 bij	 wie	 je	 staat
ingedeeld	 volgens	 bovenstaand	 schema	 is	 jouw	 basisteam.	 Meetrainen	 en	 meespelen	 met	 het
tweede	 team	 mag	 zodra	 het	 past	 met	 de	 trainings-/wedstrijdtijden.	 Past	 het	 niet,	 dan	 is
meetrainen/meespelen	 alleen	 mogelijk	 als	 beide	 trainers/coaches	 hierover	 onderling	 overlegd
hebben.

	
Voor	de	VSE	1	hebben	we	de	samenwerking	met	Vlijmscherp	SVH	uit	Vlijmen	ook	voor	 komend
seizoen	 weer	 voortgezet.	 De	 trainingen	 en	 wedstrijden	 zullen	 verdeeld	 worden	 over	 Waalwijk	 en
Vlijmen.	Marco	Buysse	zal	ook	komend	seizoen	de	trainingen	&	wedstrijden	weer	op	zich	nemen!

Trainingstijden
Zoals	 gebruikelijk	 zullen	 ook	 komend	 seizoen	 de	 trainingen	 plaatsvinden	 in	 Sporthal	 de	 Slagen	 te
Waalwijk.	De	trainingstijden	hieronder	te	zien.	Alle	trainingen	starten	in	de	week	van	6	september!

Wedstrijden	&	competitiezaken
Afgelopen	weken	zijn	alle	verenigingen	druk	bezig	geweest	met	het	inplannen	van	de	thuiswedstrijden,
zo	ook	wij.	Vervolgens	zijn	alle	wedstrijden	afgelopen	week	gecontroleerd	en	vastgelegd	door	de	bond.
Alle	wedstrijden	zijn	daarom	ook	weer	in	de	Sportlink	app	te	vinden.	De	komende	week	gaan	we	aan
de	slag	met	het	

Let	op!	Het	kan	zijn	dat	er	al	eerder	wedstrijden	zichtbaar	zijn	 in	de	Sportlink	app.	Deze	worden	pas
definitief	vanaf	september	en	tot	die	tijd	kunnen	de	data	en	tijden	dus	nog	wijzigen!	

Het	 definitieve	 competitieschema	 wordt	 dus	 pas	 begin	 september	 bekend.	 We	 weten	 wel	 al	 de
tegenstanders	van	komend	seizoen.	Zie	hieronder	de	definitieve	 indelingen	zoals	deze	door	de	bond
zijn	gecommuniceerd:

Sportlink	app
Wil	je	op	de	hoogte	blijven	van	het	laatste	nieuws,	activiteiten	en	evenementen?	Of	ben	je	op	zoek	naar
het	 wedstrijdprogramma	 of	 laatste	 uitslagen	 en	 standen	 van	 jouw	 team(s)?	 Met	 behulp	 van	 deze
officiële	Basketball.nl	app	van	Sportlink	 is	dit	allemaal	mogelijk.	Met	de	app	blijf	 je	eenvoudig	op	de
hoogte	 van	 alle	 updates	 rondom	 je	 eigen	 team	 en	 mis	 je	 niks	 van	 al	 je	 andere	 favoriete	 teams	 en
spelers.	Doordat	de	uitslagen	door	de	officials	in	de	app	worden	vastgelegd,	ben	je	altijd	direct	op	de
hoogte	van	de	uitslag.	

Ook	Langstraat	Shooters	gebruikt	de	app	en	zal	dit	 komend	 jaar	nóg	meer	gaan	 in	zetten.	Standen,
uitslagen	en	programma's	zijn	allemaal	in	de	app	te	vinden.	Daarnaast	zullen	we	komend	seizoen	ook
de	zaaldiensten	en	andere	agendapunten	meer	en	meer	gaan	communiceren	via	die	app.	

Download	de	app	daarom	nu	via:	

Zorg	ervoor	dat	 je	bij	het	 registreren	 in
de	 app	 hetzelfde	 e-mailadres	 gebruikt
dat	bij	ons	bekend	is	om	alle	wedstrijden,
uitslagen	 en	 indelingen	 van	 jouw	 team	 te
krijgen!	 Problemen?	 Neem	 dan	 even
contact	op!

Oud	papier	schema
Afgelopen	seizoen	 is	er	 in	 totaal	125.160	kg	oud	papier	opgehaald,	oftewel	€5632,20!	 Zoals	 je	 kan
zien	 is	 dit	 dus	 jaarlijks	 een	 enorme	 inkomstenbron	 voor	 de	 vereniging.	 Een	 halve	 ochtend	 papier
ophalen	per	maand	scheelt	daardoor	veel	voor	de	contributies.	Ook	voor	komend	seizoen	staat	 ieder
team	daarom	weer	één	of	twee	keer	ingedeeld	om	een	ochtendje	oud	papier	op	te	halen.	De	indeling	is
als	volgt:

Kijk	 goed	 op	 welke	 dag	 jouw	 team	 ingedeeld	 is	 en	 houd	 deze	 ochtend	 alvast	 vrij	 in	 je	 agenda.	 De
ochtenden	verschijnen	binnenkort	ook	in	het	overzicht	in	Sportlink	bij	de	desbetreffende	teams.	Kan	jij
meelopen?	Stuur	dan	even	een	mailtje	naar	oud	papier!

Contributie	kortingsactie!
Zoals	ieder	jaar	geven	wij	ook	komend	seizoen	weer	de	mogelijkheid	om	de	contributie	van	dat	seizoen
in	één	keer	te	betalen	tegen	een	korting	van	2%.	Wil	je	gebruik	maken	van	deze	actie?	Dat	kan	door
voor	 19	 september	 een	 mail	 te	 sturen	 naar	 ledenadministratie.	 Het	 volledige	 bedrag	 zal	 eind
september	worden	geïnd.	

	
Ik	doe	mee!

	

Basketbal	&	corona
Afgelopen	 seizoen	 is	 opnieuw	 helaas	 geen	 normaal	 seizoen	 geweest	 door	 de	 uitbraak	 van	 het
coronavirus.	 Wedstrijden	 werden	 afgelast	 en	 trainingen	 gingen	 ook	 niet	 meer	 door.	 Hoe	 komend
seizoen	gaat	verlopen	is	wederom	een	groot	vraagteken.

Wat	we	nu	wel	weten:
Trainingen	starten	op	dinsdag	7	september.
Wedstrijden	starten	in	principe	in	het	weekend	van	18/19	september.
Zowel	 trainen	 als	 wedstrijden	 spelen	 mag	 weer	 binnen	 en	 zónder	 beperkingen.	 Vóór	 en	 ná	 de
training/wedstrijd	moet	er	wel	1,5m	afstand	gehouden	worden.
Ook	publiek	is	weer	welkom,	maar	moet	op	1,5m	afstand	van	elkaar	zitten.
Er	zullen	aanpassingen	gedaan	zijn	in	de	sporthallen	om	dit	te	kunnen	waarborgen.	
Zorg	dat	je	je	aan	de	regels	houdt	die	op	dát	moment	gelden,	zodat	we	met	z'n	allen	kunnen
blijven	basketballen!

Op	dit	moment	is	bovenstaande	hoe	we	er	voor	staan.	Hoe	het	gaat	lopen	en	welke	aanpassingen	er
gedurende	 het	 seizoen	 gedaan	 moeten	 worden,	 weten	 we	 natuurlijk	 niet.	 Updates	 zullen	 we	 via	 de
Time	Out,	de	website	en	de	Sportlink	app	communiceren!	

BC	Langstraat	Shooters
Sporthal	de	Slagen

De	Gaard	2
5146	AW,	Waalwijk

Neem	contact	op	met:

Communicatie Wedstrijdzaken Ledenadministratie

Copyright	®	BC	Langstraat	Shooters	2020

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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