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Beste basketballer,

Met deze brief willen wij je iets meer vertellen over onze basketbalvereniging.
Iedereen kan bij onze vereniging terecht. Er zijn teams voor dames, heren en kinderen.
Kinderen onder de 12 jaar trainen en spelen met jongens en meisjes door elkaar, daarna is er sprake van
aparte jongens- en meisjesteams.
Als jij of je kind interesse heeft om te gaan basketballen kun je 3x gratis meetrainen en daarna besluiten of
je lid wilt worden. Er wordt getraind op dinsdagavond in de Develhal, Parklaan 5 te Zwijndrecht. Voor
kinderen onder 12 jaar start de trainingen om 18.30 uur.
Je kunt wedstrijdspelend lid of recreant lid worden van onze vereniging.
Als je besluit spelend lid te worden dan houdt dit in dat je gemiddeld 3 wedstrijden per maand speelt.
Omdat wij een christelijke vereniging zijn, zullen er geen wedstrijden op zondag plaatsvinden.
Thuiswedstrijden worden gehouden op zaterdag en uitwedstrijden kunnen plaats vinden op vrijdagavond of
zaterdag. Voor de jongste spelers zijn er geen wedstrijden na 18.00 uur.
Als spelend lid of als ouder van een spelend lid wordt er van je verwacht dat je je inzet om het vervoer te
regelen naar een uitwedstrijd. De coach zal een rijschema opstellen waarin staat wanneer je aan de beurt
bent om leden te vervoeren per auto (met inzittende verzekering) naar een uitwedstrijd.
Er kunnen afspraken gemaakt worden binnen een team om een passende vergoeding te regelen, omdat
misschien niet iedereen in de gelegenheid is om deze taak op zich te nemen.
Als spelend lid zijn er ook verplichte taken te doen binnen de vereniging. Zoals fluiten (vanaf 16 jaar) en
tafelen (het bijhouden van de scores, vanaf 12 jaar) bij thuiswedstrijden. Om deze taken goed te kunnen
doen organiseert de vereniging regelmatig cursussen waaraan gratis deelgenomen kan worden. Soms
wordt er een oproep gedaan aan de ouders om een taak te vervullen bij de wedstrijd van hun kind; dit zal
uitsluitend om een eenvoudige taak gaan, zoals tafelen.
Mochten er nog vragen zijn neem dan contact op met de secretaris via het telefoonnummer 06-20335161.
Ook als je ev. interesse hebt in een bestuursfunctie kun je contact opnemen met de secretaris.
Lid worden doe je door het inschrijfformulier van de website op te sturen naar de ledenadministratie. Kijk
op onze website: www.helminkheroes.nl

Met vriendelijke groet,
Secretaris, Annemarie de Baat

