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Op	 zaterdag	 11	 september	 was	 het	 de	 beurt
aan	het	damesteam.	Met	drie	vrouwen	en	twee
mannen	 sterk	hebben	ze	het	oud	papier	weer
opgehaald.	 Er	 is	 9.060	 kg	 oud	 papier,	 oftewel
€408,	 in	 de	 vrachtwagens	 gegooid.	 Daarmee
komt	de	tussenstand	van	dit	seizoen	op	19.540
kg	oud	papier,	wat	goed	is	voor	€879.	Op	naar
het	papier	van	oktober!

Vrijwilligers,	bedankt	

Bekijk	de	webversie

	 	

Time	Out	||	Jaargang	9	||	Nummer	4 29	september	2021

	

Beste	{{voornaam}},

De	trainingen	zijn	alweer	volop	begonnen,	de	eerste	wedstrijden
zijn	gespeeld	en	komend	weekend	staat	zelfs	de	eerste	SUPER

SATURDAY	op	het	programma.	Het	seizoen	gaat	nu	echt	beginnen!
Daarom	sturen	we	jullie	nu	wederom	een	Time	Out	met	allerlei

informatie.	Lees	hem	goed	door	en	schroom	niet	om	contact	op	te
nemen	bij	vragen.

	

	

Uitslagen,	wedstrijden,	zaaldiensten	&	Club	Cup

Nieuw(s)!

SUPER	SATURDAY!

Komende	zaterdag	spelen	zes	van	de	zeven	teams	thuis!	Kom	jij	ook	aanmoedigen?	

We	hebben	nog	een	aantal	open	gaten	voor	de	zaaldiensten	van	komend	weekend.	Kan	jij	ons	uit	de	brand
helpen?	Stuur	dan	even	een	mailtje	naar	zaaldiensten.	

Week	van	de	scheidsrechter

Vanaf	 afgelopen	 zaterdag	 t/m	 komende	 zondag	 is	 het	 weer	 de	 	 	 	 !	 Onze
scheidsrechters	van	gisteren	hebben	daarom	een	klein	bedankje	gekregen.	Erman,	Rob,	Lander,	Jesper,	Lenny,
Ron	en	álle	andere	vrijwilligers	die	ons	helpen	met	de	zaaldiensten:	!
#weekvandescheidsrechter	#scheidsbedankt	#basketballnederland

Tafelcursus	presentatie

Afgelopen	zondagochtend	werd	er	een	tafelcursus	georganiseerd.	Een	flink	aantal	spelers	en	ouders	(zo'n	20
personen!)	hebben	van	alles	geleerd	over	het	 invullen	van	de	 tablet	en	het	gebruik	van	de	klok	 tijdens	de
wedstrijden.	Even	opfrissen	wat	er	ook	alweer	was	besproken?	Kijk	dan	eens	terug	naar	de	presentatie	van	de
tafelcursus!

Bij	 vragen	 over	 het	 tafelen,	 of	 bij	 interesse	 in	 een	 tafelcursus	 (binnenkort	 zullen	 we	 nog	 een	 tafelcursus
organiseren!)	stuur	dan	even	een	mailtje	naar	zaaldiensten.	

Presentatie	tafelcursus

(Voorlopige)	zaaldiensten	t/m	december

De	zaaldiensten	t/m	december	zijn	inmiddels	ook	gemaakt.	Deze	zijn	via	onderstaande	link	en	op	de	website
te	vinden.	De	zaaldiensten	zullen	ingevoerd	worden	in	Sportlink,	waardoor	deze	in	de	app	in	je	persoonlijke
programma	ook	zichtbaar	worden.	

Zoals	altijd	geldt:	als	 je	niet	kan,	zorg	dan	zelf	voor	een	vervanger.	Als	 je	er	niet	bent	én	geen	vervanger
geregeld	hebt,	dan	zal	er	een	boete	in	rekening	worden	gebracht.

Zoals	jullie	kunnen	zien	zitten	er	nog	een	aantal	gaten	in	het	schema,	die	nog	opgevuld	moeten	worden.
Ben	 jij	 beschikbaar	 om	 één	 van	 deze	 wedstrijden	 in	 te	 vullen?	 Stuur	 dan	 even	 een	 mailtje
naar	zaaldiensten.	Alle	hulp	is	welkom!

Voorlopig	schema	t/m	december

Spek	de	clubkas	samen	met	PLUS!

PLUS	organiseert	van	zondag	5	september	t/m	zaterdag	13	november	een	unieke	spaaractie:	Spaar	je	club
gezond.	Klanten	van	de	PLUS	kunnen	sparen	voor	sponsorpunten.	Bij	elke	€10	aan	boodschappen	ontvang	je	er
al	 één!	Hoe	meer	 sponsorpunten	 jij	 spaart,	 hoe	meer	 euro's	 dat	 oplevert	 voor	 de	 kas	 van	 onze	 club.	 Voor
Langstraat	Shooters	kan	je	sparen	bij	PLUS	Stephan	van	Engelen	(Waalwijk),	PLUS	Frans	Andriessen	(Sprang-
Capelle)	en	PLUS	Picokrie	 (Waspik).	Samen	stellen	zij	 in	 totaal	€35.000	beschikbaar	voor	alle	deelnemende
clubs!	Verzamel	dus	sponsorpunten	en	vergeet	ze	niet	te	activeren	op	plus.nl/sponsorpunten.	Help	onze	club
met	jouw	boodschappen!	

De	helden	van	september

Dringende	oproep	vrijwilligers

Onderstaand	 is	een	gedeelte	van	een	brief	aan	alle	 (oud)leden	en	vrienden	van	BC	Langstraat	Shooters	 te
lezen.	De	gehele	brief	is	hier	te	lezen.

Een	algemene	trend	binnen	de	verenigingen	in	Nederland	is	dat	het	steeds	moeilijker	wordt	om	vrijwilligers
te	vinden	voor	het	invullen	van	alle	taken	die	moeten	worden	uitgevoerd	binnen	de	vereniging.	Daar	hebben
wij	 als	 BC	 Langstraat	 Shooters	 ook	 mee	 te	 maken.	 Het	 invullen	 van	 de	 algemene	 bestuursfuncties	 is	 de
afgelopen	jaren	gelukkig	geen	al	te	groot	probleem	geweest	door	de	continue	inzet	van	een	aantal	al	ervaren
mensen	en	een	paar	nieuwe	krachten.	Ook	het	vinden	van	vrijwilligers	voor	het	ophalen	van	het	oud	papier	is
over	het	algemeen	iets	wat	wel	lukt.	Het	grote	probleem	bij	onze	vereniging	is	het	vinden	van	vrijwilligers	op
de	“technische”	posten:	met	name	het	vinden	van	personen	die	het	trainen	en	coachen	van	teams	op	zich
willen	nemen,	begint	een	heel,	héél	groot	probleem	te	worden.

We	hebben	dus	dringend	vrijwilligers	nodig	om	alle	teams	te	kunnen	behouden	en	voort	te	zetten.	Het	gaat
dan	met	name	om:	

Trainer	U14	(dinsdag	en/of	vrijdag)
Trainer	U16	(dinsdag	en/of	vrijdag)
Trainer	U18	(dinsdag	en/of	vrijdag)
Coach	U18
Extra	personen	als	back-up	trainer/coach	voor	eigenlijk	alle	teams
Extra	personen	als	teamouder	voor	eigenlijk	alle	teams
Secretaris	(bestuurslid)

Alle	 trainingen	 kosten	 zo'n	 1,5	 uur	 per	 keer	 plus	 wat	 voorbereidingstijd.	 Voor	 hulp	 bij	 het	 maken	 van
trainingen/oefeningen	hebben	we	een	mooi	online	programma	met	een	enorm	aanbod	aan	 ideëen.	Ook	de
wedstrijden	 duren	 zo'n	 1,5	 uur	 plus	 reis-	 en	 inlooptijd.	 Ook	 hierbij	 kunnen	 wij	 uiteraard	 ondersteuning
bieden!	Als	secretaris	zorg	je	onder	andere	voor	de	correspondentie	en	het	maken	van	de	agenda	en	notulen
van	de	(bestuurs)vergaderingen.	Het	bestuur	vergadert	1x	per	maand,	voor	ongeveer	1,5-2	uur.	

Aanmelden	 kan	 bij	 Nicky	 Hovenier	 of	 Krista	 van	 den	 Assem	 (technischezaken@langstraatshooters.nl),	 bij
mijzelf	 of	 bij	 één	 van	 de	 andere	 leden	 van	 het	 bestuur.	Heb	 je	 vragen	 of	 suggesties?	Neem	dan	 ook	 even
contact	op	met	iemand	van	het	bestuur.	En	denk	deze	keer	niet	“iemand	anders	zal	zich	wel	aanmelden,	het
zal	wel	loslopen”,	want	het	verhaal	is	simpel:	als	we	niet	voldoende	mensen	vinden,	zullen	er	één	of	meer
teams	 geen	 training	 kunnen	 krijgen	 of	 geen	wedstrijden	 kunnen	 spelen!!	We	 hebben	 hier	 echt	 een	 aantal
vrijwilligers	voor	nodig,	dit	kan	en	zal	niet	meer	worden	opgevangen	door	het	beperkte	aantal	vrijwilligers
dat	we	nu	hebben.

Ron	Hovenier
Bestuur	BC	Langstraat	Shooters

Vorige	Time	Out	gemist?

Informatie	seizoen	2021-2022

	 	

Vorige	week	zijn	voor	alle	teams	de	trainingen	weer	begonnen.	Wat	 leuk	om	iedereen	weer	te	zien!	Vorige
week	is	daarom	ook	alle	informatie	voor	seizoen	2021-2022	via	de	Time	Out	naar	iedereen	verzonden.	Heb	je
deze	Time	Out	gemist?	Lees	hem	via	de	knop	hieronder	dan	alsnog	of	check	de	website!

Lees	hier	alle	info	voor	seizoen	2021-2022

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	zijn	gestart	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!	

Lees	hier	alle	coronaregels	bij	BC	Langstraat	Shooters

Sponsoren

BC	Langstraat	Shooters
Sporthal	de	Slagen

De	Gaard	2
5146	AW,	Waalwijk

Neem	contact	op	met:

Communicatie Wedstrijdzaken Ledenadministratie

Copyright	®	BC	Langstraat	Shooters	2021

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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