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Het zit erop! Het mixtoernooi was een superafsluiting van weer een mooi seizoen met veel basketbalplezier 
en leuke trainingen. In deze nieuwsbrief meer informatie over hoe we volgend seizoen weer gaan opstarten. 
 
Mixtoernooi 
Ilse en haar schoolgenoot Casper hebben dit jaar de organisatie van het mixtoernooi op zich genomen. Dit 
hebben ze super gedaan. Nogmaals hartelijk bedankt daarvoor. Ook mooi om te zien dat er zoveel leden 
met familie en vrienden aanwezig waren. Er werd sportief gespeeld en er was een gezellige sfeer. 
 
Volgend seizoen 
3 september starten de trainingen weer in de Valkenlaan. Zie hieronder wanneer jouw team traint en 
welke trainer de trainingen gaat verzorgen.  We zijn blij dat we de invulling weer hebben kunnen 
realiseren met de betrokken trainers binnen de vereniging. Hier zijn we als bestuur heel blij mee. Om het 
team trainers compleet te maken, hebben we nog wel een aantal vacatures. Lees meer hierover bij het 
volgende punt in deze nieuwsbrief. 
 
Het komend seizoen starten we met de volgende teams met de volgende trainers: 
 

Team Trainer Trainingstijden 

U12 recreanten Gert Jan + vacature Woensdag 19:00 – 20:00 

U12 wedstrijdteam Harry en Glenn Woensdag 19:00 – 20:00 

U14 Eelco en Rik Woensdag 19:00 -20:30 

U16 André+ vacature Woensdag 20:00 – 21:30 

U20 Vacature (eerst Henk) Maandag 19:00 – 20:00 
Woensdag 20:00-21:30 

Heren Vacature Maandag 19:00 – 20:00 
Woensdag 20:30 – 22:00 

Dames Marjan Maandag 19:00 – 20:00 

 
Vacatures trainers / asst trainers 
Zoals hierboven te zien kunnen we komend seizoen van start gaan, maar hebben we ook nog een aantal 
vacatures in te vullen. We willen graag voor elk team een trainer + een assistent trainer / coach. 
We hebben nu een vacature voor een: 
trainer Heren 
trainer U20 
assistent trainer U16 
assistent trainer U12 
 
We helpen je graag om je deze rol eigen te maken en hier in te groeien. We willen ook aan de slag met 
een opleidingsplan voor trainers / assistent trainers / coaches, zodat deze worden gefaciliteerd om zich 
ook verder te ontwikkelen en onze trainingen op elkaar af t stemmen. 
Wil je de oproep tot trainers/ assistent trainers delen in je omgeving, eens rondvragen en laat het ons 
vooral weten als je een tip hebt of zelf er over nadenkt! Heb je vragen of wil je je aanmelden, schiet dan 
iemand van het bestuur aan (Albert, Gjalt, Carin of Janneke) of mail naar 
basketbalhoogeveen@gmail.com 
 
Uitnodiging jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
Graag nodigen we je uit via deze nieuwsbrief voor de algemene ledenvergadering op maandag 17 
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september om 20:15 uur. 
 Deze uitnodiging geldt voor alle leden, trainers en ouders. Tijdens deze vergadering geeft het bestuur 
inzicht in hoe de vereniging afgelopen seizoen heeft gedraaid en worden de plannen voor de komende 
periode besproken. Kom vooral om hier meer over te horen en jouw input te geven! 
 
Hierbij alvast de agenda: 
 
1. Opening: Mededelingen, Notulen vorige ledenvergadering (11-9-2017 bijgaand), de jaarverslagen. 
- Financieel verslag seizoen 2017/2018 
- Verslag kascommissie 
- Benoeming kascommissie 
- Begroting seizoen 2018/2019 
– Contributie 
 
2. Belangrijke items/activiteiten voor het komende seizoen. 
• Huishoudelijk reglement 
• Vrijwilligerskorting 
• Beleidsplan 
• Technisch plan 
 
1. Bestuur, (op)nieuw te benoemen 
2. Rondvraag en sluiting. 
Agendapunten kunnen tot een half uur voor het begin van deze ledenvergadering worden ingediend. 
 
 
Vrijwilligerstaken 
Het idee van een vereniging is dat je allemaal je handen uit de mouwen steekt en je samen verenigt om 
wat te realiseren. Dit lukt ons al heel wat jaren. Vooral dankzij de mensen die hier bij helpen in welke 
hoedanigheid dan ook. We willen graag de vereniging laten groeien en ontwikkelen. Dit betekent ook dat 
we bijvoorbeeld op de sportmarkt staan 15 september, dat we een schoolbasketbaltoernooi gaan 
organiseren komend seizoen en we in Jong Krakeel ook lessen willen aanbieden. We willen ook clinics 
geven voor leden en trainers.  
Hiervoor hebben we ook jou nodig! Ook al help je 1 keer per seizoen bij de sportmarkt. Dan is dat al heel 
waardevol, en ontlast dit weer de mensen die al veel doen. 
Graag horen we of je wilt meehelpen met de sportmarkt 15 september of het schoolbasketbaltoernooi in 

november! Mail dan met basketbalhoogeveen@gmail.com . 
  
Nieuws? Vragen of opmerkingen? 
Heb jij ook nieuws voor de volgende nieuwsbrief, dan horen wij het graag! Of heb je vragen aan het bestuur. 
Je kunt ons bereiken via basketbalhoogeveen@gmail.com of gewoon ons aanspreken in de sporthal. 
Sportieve groet, namens het bestuur.  
 

 Hele fijne vakantie en daarna op naar een nieuw sportief en leuk basketbalseizoen ! 
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