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Nieuwe Wedstrijd Commissie 
Vanaf nu is er een nieuwe wedstrijdcommissie. Fred en Iwan, Geertje en Aline 
zullen vanaf volgende seizoen het gezicht zijn in de hal. Er staat veel te 
gebeuren en de commissie zal de handen vol hebben: nieuw scorebord in Angelslo, 
digitaal scoreformulier, Sportlink en nog een aantal zaken. We wensen ze veel 
plezier en succes toe. 

Clinics 
We hebben in de afgelopen maanden diverse clinics gegeven in de Bargeres. In 
samenwerking met de buurtsportcoaches heeft Kirsten Kardijk een programma 
samengesteld en hebben Anouk, Jiri Schuurman, Drew, Paul en Jeffrey een 
aantal gymlessen overgenomen op basisscholen. Het was erg leuk om te doen. De 
kinderen en de leerkrachten waren erg enthousiast. De komende periode zal 
blijken of kinderen zich aan gaan melden. 

Nieuw IT-systeem  
In de zomerperiode vervangt de Nederlandse Basketball Bond het huidige IT-
systeem ISS door Sportlink. Deze applicatie wordt inmiddels bij verschillende 
sportbonden ingezet, zoals de hockey-, voetbal- en handbalbond. Naast deze 
verandering, worden ook de spelerspassen vervangen door een app. Het 
traditionele scoresheet vervalt en wordt vervangen door een digitale versie. Dit 
zal de komende periode nog wel het een en ander testwerk en opleidingswerk 
met zich meebrengen. Hier en daar houden we ons hart vast. Als er nog leden 
zijn die een tablet over hebben of er een willen sponsoren, dan heel graag!! 

Nieuwe site 
We gaan een nieuwe site laten maken. Het is de bedoeling dat deze voor 1 
september in de lucht is. Ook hier zijn nog wel een aantal uitdagingen aan te 
gaan, bijvoorbeeld de samenwerking met het nieuwe IT-pakket. Hiervoor hebben 
we een sponsorcontract getekend voor 2 jaar met InDiv Solutions. 
(https://www.indivsolutions.nl/) 



Facelift kantine 
De kantine wordt deze zomer opgefrist. Fred, Simone, Corrie en Paul hebben 
hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen en het lijkt te gaan lukken. Als je 
zin hebt kun je meehelpen met slopen en afvoeren. Dit zal de komende weken 
worden uitgevoerd. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Fred 
(fredebvmustangs@gmail.com) 

Start van het nieuwe seizoen 
Tijdens de schoolvakantie zijn de zalen gesloten. Er wordt pas weer binnen 
getraind vanaf de week van 4 september. We hebben nog geen 
zaalhuurtoekenning van Gemeente Emmen ontvangen en kunnen het 
trainingsrooster dan ook nog niet delen. De teamindeling is al wel bekend en ook 
wie de trainers van de teams zijn. 

Opening van het seizoen 
Op 10 september openen we het seizoen 2017-2018. We openen de nieuwe 
kantine en geven instructies over de nieuwe apparatuur en apps. Nadere 
informatie volgt. 

Buiten basketballen 
In de zomervakantie zijn we buiten aan het basketballen. In de Facebook-groep 
Buitenbasketballers en in de groepsapp Buitenbasketbal houden we elkaar op de 
hoogte wanneer en waar er buiten wordt gebasketballd. Meestal is dat op het 
multifunctionele sportveld achter de Boni midden in de wijk Bargeres. 

Vacatures 
Zoals altijd zijn we op zoek naar een aantal enthousiaste medewerkers. We 
zoeken met name versterking in de Technisch Commissie. Deze commissie regelt 
alle zaken rondom teams, trainers en de materialen om trainingen soepel te laten 
verlopen. Voor meer informatie neem je contact op met Anouk 
(anoukkardijk@outlook.com). Verder kunnen we versterking gebruiken in de PR 
Commissie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Simone 
(simonedoornenbal@hotmail.com) 

Mocht je meer willen weten over bovenstaande onderwerpen, kun je altijd 
terecht bij het bestuur (Paul, Jeffrey en Jan). We wensen iedereen een 
plezierige vakantie toe en hopen jullie binnenkort weer in goede gezondheid te 
zien. 

	


