
 
 

NIEUWSBRIEF NORTHSIDE BALLERS 
 
 
Beste Northside Ballers, hierbij een hagelnieuwe nieuwsbrief met belangrijke informatie! 
 
2021 BEGINT MET VERLENGING LOCKDOWN 
2021 is een jaar dat in lockdown is begonnen. En zoals iedereen weet, is vorige week de lockdown verlengd 
tot dinsdag 9 februari 2021; dus tot die datum is er geen basketbal. Een ontzettend vervelende situatie voor 
iedereen, maar het is de realiteit waar we helaas mee te maken hebben. We zijn voorlopig nog niet af van 
die ellendige corona… 
 
RESTANT SEIZOEN EN BETALING CONTRIBUTIE 
Wat betekent de verlengde lockdown voor het restant van het seizoen en de betaling van de contributie? 
We hebben als bestuur lang zitten worstelen met deze vragen. Ook de bond is nog niet met een concreet 
plan gekomen voor het vervolg van de competities. Het enige waar de bond op dit moment aan vasthoudt, 
is dat na de lockdown de competities zullen worden hervat en dat het restant van het seizoen zal worden 
uitgespeeld tot eind juni. Dit houdt in dat de bond onze vereniging de bondscontributie voor een 
substantieel deel zal doorbelasten. En dat betekent dat de contributie van onze leden ook grotendeels zal 
doorlopen. 
 
Wij hadden eerder als bestuur aangegeven dat er aan het eind van het seizoen gekeken zal worden naar de 
mogelijkheden om een deel van de contributie te verrekenen met onze leden. Dit zullen wij vanzelfsprekend 
doen op de meest eerlijke manier en op een manier waarop we als vereniging financieel gezond blijven. 
Voor de betaling van de contributie nemen we vanaf heden de volgende regels in acht: 

 De betaaldata van de 2e en de 3e termijn van de contributie (eind januari 2021 en eind maart 2021) 
worden verplaatst naar eind maart 2021 en eind mei 2021. 

 Voor onze leden die een betaalregeling hebben getroffen, geldt de regel hierboven niet. Zij dienen te 
betalen conform gemaakte afspraken. 

 Zodra de eindafrekening van de bond binnen is, zullen wij een berekening maken voor de definitieve 
contributie voor seizoen 2020-2021. Het moment waarop dit gebeurt, zullen we uiteraard met onze 
leden communiceren. 

 
VERVOLG ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
Voor de Kerstvakantie, op 16 december 2020 hadden we onze ALV. Tijdens de ALV is een aantal 
onderwerpen ter sprake gekomen: 

 De notulen van de ALV zullen we zeer binnenkort op de website zetten. 
 De aangepaste financiële stukken zijn op te vragen bij de penningmeester.  
 Drie mensen willen meedenken over een rol in de ledencommissie dan wel als vertrouwenspersoon. 

Het bestuur zal deze mensen binnenkort benaderen. 
 Voor de Kascommissie zoeken we nog twee mensen. Wie wil helpen, kan zich aanmelden bij Ümit. 

 
WINNAARS LOCKDOWN-CHALLENGE 3 
Onze Zakaria heeft de derde lockdown-challenge verzorgd met een leuke spelregelquiz. En daar zijn drie 
winnaars uitgekomen, namelijk Batiso (u10/u12), Nabil (u14/u16/u18) en Kwadjo (senioren): gefeliciteerd! 
Jullie krijgen een bioscoopbon thuisgestuurd die hopelijk snel weer gebruikt kan worden  
 
BLIJBURG 
Onze coaches zijn met het idee gekomen om met al onze jeugd op Blijburg af te spreken om uit te waaien 
en lekker te sporten. Geplande datum/tijdstip: zondagmiddag 31 januari om 13 uur. Of het doorgaat is 
afhankelijk van de animo en natuurlijk het weer. Iedereen is welkom! Aanmelden kan bij je coach via je 
Whatsapp-groep. 
 
Dames en heren, houd alsjeblieft vol, het gaat echt weer een keer goedkomen!! 
Sportieve groet, Lizeta, Maily, Carolien en Ümit 


