Bekijk de webversie

Time Out || Jaargang 9 || Nummer 5

Twitter

Facebook

6 oktober 2021

Instagram

Website

Beste {{voornaam}},
Het seizoen is inmiddels alweer bijna een maand begonnen en
dat betekent ook dat veel korting- en sponsoracties weer gaan
lopen! Deze Time Out laat al twee leuke acties zien en de
volgende keer volgt er nog meer! Lees snel verder en neem
gerust contact op bij vragen.

Uitslagen, wedstrijden, zaaldiensten & Club Cup

Nieuw(s)!
Week van de scheidsrechter
Ook de scheidsrechters van afgelopen weekend verdienden nog wat lekkers! We hebben afgelopen weekend
Anouk, Rob, Erman, Thijn, Ron en Esmee (allemaal op de foto) én Ahmet, Joey en Olivir (niet op de foto)
speciaal even in het zonnetje gezet, maar tijdens deze week willen wij álle scheidsrechters bedanken voor
jullie waardevolle inzet!
______________________________________________________________________________________________
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

Rabo ClubSupport: jouw stem is geld waard!
Vanaf deze week kan je weer stemmen op jouw favoriete clubs in de actie Rabo ClubSupport van Rabobank De
Langstraat. Ook BC Langstraat Shooters doet mee, want dat kan ons weer een mooi bedrag opleveren! Ben jij
ook lid van de Rabobank? Breng dan nu je stem uit via de RaboApp of de website. Over minimaal 3
clubs/verenigingen/stichtingen mag jij 5 stemmen verdelen (met maximaal 2 stemmen op één vereniging).
Stemmen kan t/m 25 oktober, dus breng nu je stem uit!
Nog geen lid maar wil je toch meedoen?
Dat kan als je een lopende rekening hebt bij de Rabobank. Lid worden kan dan heel eenvoudig via de Rabo
app. Lid worden is gratis en het mooie is: daarna mag je meteen stemmen op je favoriete club!

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 (SprangCapelle) 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!

Vorige Time Out gemist?
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

Basketbal & corona
Update 25 september
Hieronder vind je de huidige coronaregels vanuit de Nederlandse Basketball Bond.

Lees hier alle coronaregels bij BC Langstraat Shooters
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