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Beste	{{voornaam}},

Helaas	zijn	ook	voor	de	sport	weer	een	aantal	maatregelen
aangescherpt.	Lees	de	berichten	hieronder	daaorm	goed	door,
zodat	je	op	de	hoogte	bent	van	de	nieuwste	maatregelen	en	de

aangepaste	trainingen/trainingstijden!	Laten	we	allemaal
voorzichtig	zijn	en	op	elkaar	letten,	zodat	we	het	aantal

besmettingen	binnen	de	vereniging	en	teams	beperkt	kunnen
houden	én	toch	(beperkt)	kunnen	trainen.	We	rekenen	daarbij

op	jullie	begrip,	hulp	en	inzet!	Blijf	gezond!
	

	

Nieuw(s)!

Fijne	feestdagen!
Het	bestuur	van	BC	Langstraat	Shooters	wenst	iedereen	(nog)	hele	fijne	en	gezellige	feestdagen!

Basketbal	&	corona
Update	18	december:
Zoals	 jullie	vanavond	allemaal	hebben	kunnen	horen	 tijdens	de	persconferentie	van	Premier	Mark	Rutte	en
Minister	Hugo	de	Jong	gaat	Nederland	in	een	lockdown	vanaf	morgen,	zondag	19	december	2021	tot	en	met
(in	 ieder	 geval)	 vrijdag	 14	 januari	 2022.	 Binnensporten	 zijn	 niet	 toegestaan,	 competities	 worden	 ook	 niet
gespeeld.	 Dit	 	 betekent	 voor	 ons	 dat	 de	 geplande	 trainingen	 van	 morgen	 en	 dinsdag	 28	 december
a.s.	 NIET	 door	 zullen	 gaan.	 In	 de	 week	 van	 10	 januari	 zal	 er	 door	 het	 kabinet	 bekeken	 worden	 welke
maatregelen	er	nadien	(nog)	nodig	zullen	zijn.	Daarna	kunnen	wij	weer	bekijken	of,	hoe	en	wanneer	we	de
trainingen	weer	op	kunnen	starten.	Zo	snel	er	meer	nieuws	is,	zullen	we	dit	uiteraard	via	de	Time-Out	en	app-
groepen	zo	snel	mogelijk	laten	weten!

Pas	goed	op	elkaar	&	jezelf	en	blijf	gezond,
Het	bestuur.

Lees	hier	alle	coronaregels	bij	BC	Langstraat	Shooters

Helden	van	december

Ook	 in	december	 is	het	oud	papier	weer	opgehaald.	Christiaan,	Jan,	Max	en	Ron	gooiden	 samen	12.040	kg
(oftewel	 €542)	 oud	 papier	 in	 de	 vrachtwagens	 en	 behaalden	 daarmee	 een	 mooi	 record:	 de	 beste
decembermaand	 (in	weekopbrengst)	 sinds	2014!	De	 tussenstand	voor	dit	 seizoen	komt	met	deze	maand	op
54.560	kg,	goed	voor	€2455.	

Vrijwilligers,	bedankt	weer!	

Actie	AH	Janssen	Waalwijk

Laatste	week!
Ook	dit	 jaar	doen	we	weer	mee	met	de	mega	AH	Jansen	Sponsoractie!	 Spaar	 t/m	31	december	 mee	 voor
Duppies	en	doneer	deze	aan	een	goed	doel	of	vereniging:	bijvoorbeeld	aan	BC	Langstraat	Shooters!
	

Bij	besteding	van	elke	€	20,-	ontvang	je	een	GRATIS	Duppie.
Elke	Duppie	is	geld	waard	voor	jouw	vereniging!
Gespaarde	Duppies	zijn	geldig	t/m	31	december	2021.

Vorige	Time	Out	gemist?

Update	contributie-inning	december

Naar	 aanleiding	 van	 de	 afgelaste	 trainingen	 en	 competities	 heeft	 het	 bestuur	 gekeken	 naar	 de
geplande	contributie-inningen.	

Voor	 alle	 leden	 heeft	 het	 bestuur	 besloten	 géén	 contributie	 te	 innen	 voor	 de	maand	december.	 Voor	 de
vervolgmaanden	 zal	 er	 per	 maand	 opnieuw	 naar	 de	 situatie	 op	 dát	 moment	 gekeken	 worden.	 In	 januari
worden	de	contributie-inningen	dus	opnieuw	beoordeeld.	

Voor	de	leden	die	aan	het	begin	van	het	seizoen	de	contributie	in	1x	betaald	hebben,	geldt	dat	we	aan	het
einde	 van	 het	 seizoen	 de	 balans	 op	 zullen	 maken	 en	 eventuele	 verschillen	 zullen	 verrekenen,	 om	 zo
administratieve	handelingen	te	optimaliseren	en	fouten	te	voorkomen.	

Bij	vragen,	kan	je	altijd	contact	opnemen	met	Ledenadministratie.	

Oliebollentoernooi

Het	 komt	 waarschijnlijk	 niet	 als	 een	 grote
verrassing,	 maar	 inmiddels	 is	 definitief
besloten	 we	 het	 oliebollentoernooi	 dit
jaar	niet	door	 laten	gaan	 in	verband	met	de
geldende	 maatregelen.	 In	 plaats	 daarvan
bieden	we	trainingen	aan	op	die	middag	voor
alle	teams.	Mocht	er	in	het	nieuwe	jaar	weer
meer	mogelijk	zijn	(bijvoorbeeld	met	Pasen),
dan	zullen	we	natúúrlijk	kijken	of	en	hoe	we
een	 verlaat	 oliebollentoernooi	 kunnen
plannen!	

Andere	ideeën?	Heb	jij	toffe	(andere)	ideeën
voor	onze	vereniging	(toernooien,	activiteiten
of	 iets	 héél	 anders),	 laat	 dan	 van	 je
horen!	 Neem	 contact	 op	 en	 dan	 gaan	 we
samen	 met	 jou	 kijken	 of	 en	 hoe	 we	 het
kunnen	regelen!	

SponsorKliks!

De	 dagen	 worden	 nu	 écht	 korter	 en
donkerder,	 Kerst	 is	 alweer	 in	 zicht.	 Dat
betekent	 vaak	 nog	 kerstinkopen	 doen	 en	 dit
jaar	 zal	 dat	 meer	 en	 meer	 online	 gedaan
worden.	 Ga	 je	 ook	 online	 nog	 cadeaus
bestellen?	 Vergeet	 dan	 niet	 om	 even	 via
SponsorKliks	te	klikken!	

Sponsoren

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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