
 
 

NIEUWSBRIEF NORTHSIDE BALLERS 
 
 
Beste Northside Ballers, hierbij de dubbeldikke april-nieuwsbrief met boordevol nieuwe informatie! 
 
RESTANT SEIZOEN 2020-2021 
Het seizoen 2020-2021 begon veelbelovend met ons jaarevenement en negen enthousiaste teams. 
Echter naarmate de tijd vorderde, eiste corona onverbiddelijk zijn tol. De competitie en de trainingen 
werden stopgezet. Met pijn in onze basketbalharten moesten we eind februari definitief de stekker 
eruit trekken. 
 
Seizoen helemaal ten einde? Nee toch niet! De try-outs, om onze Dames 1 te voorzien van vers bloed, 
zijn inmiddels begonnen. We hopen hiermee nieuwe dames toe te voegen aan onze “Golden Girls”. 
Verder zullen in de meivakantie, in samenwerking met 3x3Unites, twee toernooitjes plaatsvinden voor 
onze jeugdleden. Meer informatie volgt snel via de Whatsapp-groepen. En last but not least zullen de 
buitentrainingen (die inmiddels al een maand onderweg zijn) tot aan de zomervakantie plaatsvinden. 
Aan de buitentrainingen doen ook nieuwe leden mee. Op deze manier werken we richting het nieuwe 
seizoen. 
 
DEFINITIEVE CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020-2021 
In de vorige nieuwsbrief hadden we verteld dat we een hercalculatie zouden maken van de 
contributie.  
 
Ondanks het feit dat we een deel van het seizoen niet hebben kunnen trainen/spelen, is het helaas zo 
dat een groot deel van de kosten van de club doorlopen. De Nederlandse Basketbalbond heeft 
namelijk besloten om de verenigingen géén korting te geven op de bondsafdracht. Deze afdracht 
houdt in dat wij als club voor elk lid een substantieel bedrag moeten betalen aan de bond en hier komt 
dus geen korting op. 
 
Wij hebben zelf als club aanvraag gedaan voor een corona-tegemoetkoming van het Rijk maar dit 
heeft ook weinig zoden aan de dijk gezet: voor de TVL krijgen we letterlijk € 0, voor de TASO krijgen 
we misschien een klein bedrag en voor de andere tegemoetkomingen komen we überhaupt niet in 
aanmerking. Het enige waar we minder kosten op hebben kunnen maken, zijn de zaalhuur en de 
vergoedingen voor de coaches en scheidsrechters tijdens trainingen en wedstrijden. 
 
We hebben het hele plaatje in beeld gebracht en gekeken naar de redelijkheid van de totale situatie. 
Rekening gehouden met de onvermijdbare kosten en een eerlijke verdeling van de pijn, zijn we 
uitgekomen op de definitieve contributiebedragen hieronder: 
 
  trainend u12 u14 u16 u18 H1-H2 D1 
Contributie aanvang seizoen  €     120   €     189   €     195   €     228   €     267   €     267   €     315  
Minder te betalen door leden  €       -     €      34   €       35   €      40   €       67   €       67   €       95  
Definitieve contributie  €     120   €     155   €     160   €    188   €    200   €    200   €     220  

 
We zullen iedereen individueel benaderen voor de definitieve afrekening. Openstaande bedragen kun 
je in twee termijnen voldoen (eind april en eind mei). Leden die alles al hadden betaald, kunnen het 
teveel betaalde deel terugkrijgen of naar komend seizoen overhevelen. 
Let wel: deze bedragen zijn niet van toepassing voor onze nieuwe leden die onlangs bij ons zijn 
gekomen. 



 
CONCEPT INDELING SEIZOEN 2021-2022 
De deadline voor het opzeggen van je lidmaatschap is verstreken. Wij vinden het heel jammer dat een 
deel van onze leden onze club heeft verlaten. We willen ze allemaal hartelijk bedanken voor hun inzet 
en deelname en we willen benadrukken dat de deuren van onze club altijd open staan! Tegelijkertijd 
zijn we ontzettend blij met onze leden die wél zijn gebleven! En dat geldt natuurlijk ook voor onze 
nieuwe leden die aan het instromen zijn of binnenkort zullen instromen! De komende tijd zal onze 
volledige technische staf zich buigen over de indeling van al onze leden naar de nieuwe teams met de 
daaraan gekoppelde coaches. Eind april/begin mei zullen we via de Whatsapp-groepen de nieuwe 
teams met de coaches bekendmaken. 
 
KANTINEBAAS GEZOCHT! 
Het bestuur is al enige tijd bezig om de kantine in Sporthal De Weeren nieuw leven in te blazen. We 
hebben een hoop gesprekken met de gemeente gevoerd en daar is uiteindelijk naar voren gekomen 
dat de gemeente de kantineruimte wil verhuren aan een exploitant. De exploitant moet zelf 
beschikken over de nodige exploitatievergunningen. Dus als je iemand in je netwerk kent die dit zou 
willen doen, aarzel dan niet om die persoon te linken aan ons. Kosten en voorwaarden kunnen we dan 
doornemen. We hebben inmiddels ook contact gezocht met de andere huurders (sportclubs) van de 
hal om eventueel de krachten te bundelen. We hopen van harte dat we komend seizoen een goed 
werkende kantine hebben! 
 
FACELIFT SPORTHAL DE WEEREN 
Aankomende zomer vindt een grote verbouwing plaats van onze sporthal. Onze hal krijgt een 
duurzaam dak van hout met daarop een verzameling zonnepanelen en de hal gaat “van het gas af”. 
Verder komt er een groot, supermodern full-color-LED scorebord boven de materiaalruimte te hangen. 
En verder nog vier kleinere, iets minder geavanceerde scoreborden voor elk veld aan de zijkant. Het 
achterste veld krijgt er twee tegenover elkaar zodat de schermen als 24-secondeklokken kunnen 
fungeren. Mooi toch!  
 
VACATURES BIJ NORTHSIDE 
Om onze vereniging samen naar de next level te dragen, zijn we op zoek naar vers bloed. Voor de 
invulling van de navolgende functies zijn we op zoek naar enthousiaste leden/ouders: 

 Redacteur website/webshop 
 Opleidingscoördinator 
 Organisator thuisrondes 
 Kascommissie (twee personen) 
 Coaches trainende leden/Basketball’sCool 

Dus als je tijd en zin hebt om je club verder te helpen, stuur dan een berichtje naar iemand van het 
bestuur! 
 
WEBSHOP LIVE 
Het was even wachten maar uiteindelijk is onze webshop live gegaan, zie onze website (button 
webshop). Er zit nog een kleine bug bij de betalingsmogelijkheden, maar daar wordt hard aan gewerkt. 
Verder is onze leverancier bezig met een grote facelift voor al hun webshops. De verwachting is dat 
ook onze webshop in de zomer in een nieuw, strak jasje wordt gestoken. Stay tuned! 
 
NORTHSIDE BALLERS OP SOCIAL MEDIA 
Er komt steeds meer leuke content op onze social mediakanalen. Dus blijf ons fanatiek volgen, liken, 
delen, taggen etc. Onze accounts zijn hier te vinden: Facebook, Instagram en LinkedIn. 
 
 
Een beetje veel informatie! Mochten er niettemin vragen zijn, dan horen we die graag. Dat geldt 
natuurlijk ook voor ideeën, hulp en kritiek. Samen zijn we sterker en komen we verder. Hou je hoofd 
koel, je hart warm en keep ballin’. Liefs en tot snel!  
 
Sportieve groet, Lizeta, Maily, Carolien en Ümit 

https://www.facebook.com/groups/northsideballers/
https://www.instagram.com/northsideballers020/
https://www.linkedin.com/company/66934933/admin/

