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Beste basketballers,
Met nog maar 3 speelweekenden te gaan zit het basketbalseizoen er alweer bijna op. Zoals
met alle leuke dingen is ook dit basketbalseizoen weer voorbij gevlogen. Wederom hadden
we er dit jaar niet zo'n mooi seizoen van kunnen maken zonder de inzet van alle vrijwilligers.
Namens het bestuur wil ik op deze plek dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken
om iedereen heel hartelijk te bedanken voor de tomeloze inzet. We hopen volgend seizoen
ook weer op jullie te mogen rekenen! En wil je graag wat doen voor de club laat het ons dan
weten. We kunnen altijd extra handjes gebruiken en het is ook nog eens leuk om naast de
trainingen en wedstrijden iets extra's voor de club te doen.
We wensen jullie nog een paar mooie laatste basketbalweken, maar niet voordat ik jullie
erop heb gewezen dat:
- er op 13 april een extra ALV is
- we op 28 mei een spetterende seizoensafsluiting hebben
- de inschrijving voor het jeugdkamp weer is geopend! Wees er snel bij, want vol=vol
- we leden zoeken die mee willen schrijven aan het beleidsplan
Verderop in het clubblad vinden jullie meer informatie over deze vier punten.
Met sportieve groet,
Het bestuur

ALV van de OMNI
Op 21 april is de ALV van de OMNI. OG Basketball kan hiervoor een afgevaardigde sturen
met stemrecht. Wil jij dit zijn? Geef je dan op via info@ogbasketball.nl
Je kunt ook 13 april in de bestuurskamer aansluiten bij de bestuursvergadering om 20.00 uur
ter voorbereiding van de ALV van de OMNI.

Meedenken over het beleidsplan?
Met een enthousiast clubje senioren en jeugdcommissie leden zijn we bezig met het maken
van een beleidsplan voor OG Basketball. We missen nog ouders die mee willen denken.
Hierbij dus de uitnodiging om mee te doen. Je kunt je opgeven via info@ogbasketball.nl . De
volgende vergadering is op 17 april om 20.00 uur ’s avonds. Kom je ook?
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Basketballiefhebbers!
Het seizoen zit er alweer bijna op, maar het seizoen is pas echt afgelopen na het altijd
gezellige familietoernooi. Ook dit jaar organiseren wij weer een familietoernooi voor jong en
oud. Houd daarom de volgende datum alvast vrij in je agenda:
Zaterdag 28 mei 2016  FAMILIETOERNOOI!
De organisatie is nog druk bezig met het plannen en coördineren van dit fantastische
toernooi, maar wanneer er meer bekend is over de inschrijvingen, tijden, activiteiten en
andere belangrijke informatie krijgen jullie dit zo snel mogelijk van ons te horen. Houd
daarom goed de website en Facebookpagina in de gaten.
Wij hopen jullie 28 mei allemaal te zien!
http://ogbasketball.nl
https://www.facebook.com/OGbasketball/?fref=ts

pagina 4

Onze Gezellen Basketball

clubblad april

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer in volle gang. Lijkt het je leuk om
volgend seizoen een team te trainen en/of coachen? Mail dan naar: info@ogbasketball.nl
 Wil je weten of het iets voor jou is? Je kan altijd helpen bij het miniplan op zaterdag.
Neem voor meer informatie contact op met Tim vd Peet (06-17387699)
 Uiteraard kan je ook samen met een teamgenoot de training geven en coachen
 De jeugdcommissie kan je helpen met het voorbereiden van je eerste trainingen
 Je leert er veel van en het is ook nog eens erg gezellig!

Het inschrijfformulier is los meegezonden met het clubblad en terug te vinden op onze website:
www.ogbasketball.nl
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Opzegging lidmaatschap OG Basketball vóór 1 mei
Het opzeggen van het lidmaatschap van OG Basketball wordt altijd voor 1 mei van het
lopende seizoen gedaan. Rond die datum moeten basketbalclubs de leden voor het
volgende jaar inschrijven bij de bond zodat de planning voor het komende seizoen kan
worden gemaakt. Dit wordt vermeld op onze website, in het clubblad dat rond maart/april
verschijnt en in de informatiefolder.

Regeling na 1 mei
Kun je om een of andere reden voor 1 mei nog niet aangeven dat je het jaar erop niet meer
wilt basketballen, dan geldt de volgende regeling:
 Opzeggen tussen 1 mei en 1 september kost 60 euro
 Na 1 september tot aan start competitie 75% van de contributie
 Vanaf de start van de competitie 100% contributie
Uitschrijven in mei en weer inschrijven in augustus kost 20 euro.

Waarom hanteren wij dit beleid?
Om de teamindeling, de trainers, de zalen en de wedstrijdcompetitie voor de aanvang van
het nieuwe seizoen geregeld te hebben is vanaf mei zicht op de teams en hoeveelheid
spelers en trainers nodig. Te laat opzeggen betekent voor zowel de club als de bond dat dit
alles organisatorisch niet te regelen is. Ook de begroting moet begin september rond zijn en
deze hangt af van het aantal leden en op te stellen teams.

Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap
Vaak krijgen wij als bestuur ook de vraag of teruggave van de contributie mogelijk is bij lange
vakanties en blessures. Bij opzeggen tussentijds door vakantie, blessures of anderszins wordt
geen contributie terug gestort. De club heeft kosten gemaakt voor het spelende lid in
zaalhuur, bondscontributie etc.
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KTC 2 tegen OG 4
30 januari 2016, aanvang 1 uur ‘s middags
Op dit voor ons vreemde tijdstip speelden we weer een beladen wedstrijd tegen KTC 2, het
oude team van Tim. Zoals het hele seizoen werd ook dit een boeiende en snelle wedstrijd.
Tessa of Tesso kwam te laat, pas in het derde kwart, we stonden toen al met 42-38 achter,
kwam hij opdagen. Gelijk werden wij sterker. Na een pracht pass van Hans scoorde Tessa of
Tesso fraai. We kwamen gelijk. Helaas voor ons stond Jef Jordan op en wij verloren ook deze
boeiende wedstrijd.
Een meelevende toeschouwer

Deze keer ging de reis naar Amsterdam-West.
Op dinsdagavond 29 maart om 20:30 uur speelde OG 4 tegen Callant 2
Het werd een snelle en boeiende strijd. Ons 4e speelde een kekke wedstrijd.
Vanaf het begin tot aan het zoete einde speelden onze helden Callant van de vloer.
Vooral het explosieve duo T&T (Tasso De Griek en driepitter Hans) dicteerden het spel.
We wonnen dik.
Een uitstekend verzorgde eenzame toeschouwer
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Basketballiefhebbers!
Het einde van het seizoen is helaas alweer in zicht, maar wees niet getreurd. Na het spelen
van de laatste competitiewedstrijden wordt er nog een aantal weken doorgetraind. Deze
trainingen staan in het teken van de formatie van teams voor het volgende seizoen, oftewel
selectietrainingen.
Tegen de tijd dat deze selectietrainingen beginnen (rond 1 mei), zal je van het bestuur
bericht krijgen met welk team je mee kunt trainen en op welk tijdstip deze
training/trainingen plaats vindt/vinden. Dit zou kunnen afwijken van de huidige
trainingsdagen en trainingstijden.
Omdat deze trainingen buiten het reguliere seizoen vallen, worden hier wel extra kosten
voor gerekend, 11 euro om precies te zijn. Dit kan je contant geven aan trainer die de
selectietraining(en) geeft.
Maar voordat we ons bezig houden met deze trainingen gaan we eerst nog doen wat het
leukst is, wedstrijden spelen! Geniet ervan en ga er de laatste paar wedstrijden nog even
hard tegenaan.
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