
 
 

 
Beste Northside Ballers, bij dezen de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2020-2021! 
 
AFSLUITING SEIZOEN 2020-2021 
Het is alweer juni! Corona is gelukkig op zijn retour en ook de zon laat zijn gezicht geregeld zien. Een 
ingewikkeld seizoen dat zijn einde nadert met mooie dingen in het vooruitzicht voor de Northside. 
 

 Agenda resterende activiteiten 
Vrijdag 2 juli zijn de laatste trainingen van dit seizoen. Tot die datum zijn er nog veel activiteiten, die vind je 
in het overzicht hieronder: 
 
DATUM ACTIVITEIT LOCATIE TIJDEN 

dinsdag 8 juni 2021 Iedereen trainen in de hal Sporthal De Weeren 18:00 uur tot 21:00 uur 

vrijdag 11 juni 2021 Iedereen trainen in de hal Sporthal De Weeren 18:00 uur tot 21:00 uur 

dinsdag 15 juni 2021 Iedereen trainen in de hal Sporthal De Weeren 18:00 uur tot 21:00 uur 

vrijdag 18 juni 2021 Iedereen trainen in de hal, examen u12 Sporthal De Weeren 18:00 uur tot 21:00 uur 

dinsdag 22 juni 2021 Trainen buiten Spreeuwenpark/Piramideschool/Wildrijkstr. 18:00 uur tot 21:00 uur 

vrijdag 25 juni 2021 Algemene Ledenvergadering / borrel! Piramideschool 18:30 uur tot 19:30 uur 

dinsdag 29 juni 2021 Trainen buiten Spreeuwenpark/Piramideschool/Wildrijkstr. 18:00 uur tot 21:00 uur 

vrijdag 2 juli 2021 Trainen buiten Spreeuwenpark/Piramideschool/Wildrijkstr. 18:00 uur tot 21:00 uur 

 
 Senioren mogen weer naar binnen! 

Yes! Stap 3 van de versoepelingen gaan zaterdag 5 juni in en dat betekent dat onze seniorenteams weer de 
hal in mogen. Van dinsdag 8 juni tot en met vrijdag 18 juni kunnen we allemaal in de hal basketballen maar 
dat betekent dat de jeugdteams wel plaats moeten maken. Het trainingsschema zal er als volgt uit zien op 
8, 11, 15 en 18 juni: 
 
TIJDEN VELD 1 VELD 2 VELD 3 

18:00 uur - 19:00 uur u12 u14-1 u14-2 

19:00 uur - 20:00 uur u16-1 u16-2 u18 

20:00 uur - 21:00 uur Heren 1 Dames 1 Heren 2 

 
 Algemene Ledenvergadering 

Zet hem in je agenda! Op vrijdag 25 juni hebben we weer een Algemene Ledenvergadering en deze keer 
buiten op het veld van de Piramideschool (adres: Houdringe 2, Amsterdam). Er zullen belangrijke 
onderwerpen worden besproken waarbij er zal worden gestemd, dus kom alsjeblieft! We zullen een week 
van tevoren de onderwerpen naar jullie verzenden. Indien je punten hebt voor de ALV, kun je gerust 
contact opnemen met iemand van het bestuur. Oh ja, we sluiten af met een gezellige borrel!! So be there ☺ 
 

 Basketbal-examen u12 
Op vrijdag 18 juni zijn we voor het laatst dit seizoen in onze hal. Al onze kinderen van de onder 12 jaar zullen 
dan een echt basketbal-examen gaan afleggen! Niet gevreesd: doe gewoon je best, luister goed naar de 
instructie en je zult je basketbaldiploma behalen. 
 
VOORUITBLIK NAAR SEIZOEN 2021-2022 
We zijn als vereniging stevig aan het groeien! Vorig seizoen gingen van 5 naar 9 teams en komend seizoen 
groeien we door naar 11 teams. Naast de huidige teams komt er nog een u12-2 en een Heren 3 bij. De 
BasketballsCool draait weer volledig en mogelijk komt er nog een tweede vestiging in Noord bij. Volgend 
seizoen willen we ook meer naar de PO- en VO-scholen toe gaan om nog meer talent naar de club te halen. 
 
 



 
 Start nieuw seizoen 

De eerste training van het nieuwe seizoen is al op 17 augustus 2021, dus tijdens de laatste week van de 
zomervakantie! 
 

 Accommodatie 
Deze groei gaat iets betekenen voor de huur van de halcapaciteit. Er staan slechts twee sporthallen in ons 
stadsdeel en dat is veel te weinig ten opzichte van de vraag. We zijn als bestuur al heel lang bezig met de 
gemeente om meer capaciteit te krijgen en het ziet ernaar uit dat we dat gaan krijgen. Maar de kans is niet 
groot dat dat in onze hal is. Uitwijken naar een gymzaal op een andere dag dan dinsdag en vrijdag is een 
reële optie. Zodra we hier meer over weten, dan zullen we hier uiteraard over communiceren. 
 

 Opleiding & Ontwikkeling 
Op het gebied van opleidingen en ontwikkeling hebben we als vereniging veel te bieden. Voor beginnende 
tot ervaren coaches zijn er diverse cursussen en opleidingen (Fastbreak, BT2, BT3). Ook kunnen we 
beginnende coaches intern bij de club opleiden. Dus als het je leuk lijkt om te coachen, bespreek dit dan met 
je coach of met iemand van het bestuur. Datzelfde geldt voor scheidsrechters en tafelaars. Ook in het 
nieuwe seizoen zal je vanaf de u14 verplicht je spelregelbewijs moeten behalen (BasketballMasterz). En 
vanaf de u16 gaan we iedereen opleiden tot scheidsrechter. Conclusie: we timmeren hard aan de weg en we 
bieden daar alle mogelijkheden voor. Dus schroom niet als je jezelf én onze mooie club wil ontwikkelen! 
 
TALENTONTWIKKELING BIJ NORTHSIDE 
Als je vindt dat je bent uitgeleerd bij Northside Ballers en je geluk bij een andere club wil beproeven door 
bijvoorbeeld naar een try-out te gaan, dan is het vriendelijke verzoek om dit eerst met je coach of met 
iemand van het bestuur te bespreken. Wij willen als club het allerbeste voor onze leden, ook als ze onze 
club verlaten. We hebben veel contacten met andere verenigingen dus als je naar een andere club wil 
vertrekken, kunnen we je daar ook in helpen. Opzeggen bij onze club moet altijd vóór 15 april en altijd aan 
het einde van het seizoen. En boven alles geldt: wij willen altijd al onze leden behouden en samen beter 
worden!!! 
 
VACATURES NORTHSIDE BALLERS 
De openstaande vacatures bij onze vereniging worden langzaam opgevuld, maar we zoeken nog: 

 Bestuurslid Northside Ballers 
 Redacteur website/webshop 
 Opleidingscoördinator 
 Kascommissie (twee personen) 
 Coaches trainende leden/Basketball’sCool 
 Kantine-exploitant 

Dus als je tijd en zin hebt om je club verder te helpen, stuur dan een berichtje naar iemand van het bestuur! 
 
WEBSHOP 
Heb je nog een mooie bal nodig of wil je coole Northside gear? Je kunt altijd terecht op onze eigen webshop. 
Bij het bestuur kun je overigens ook Northside T-shirts bestellen. Na de zomer zullen de mogelijkheden 
verder worden uitgebreid.  
 
SUMMERTIME!!! 
Ook gedurende de zomer zullen er (3X3-)basketbalactiviteiten zijn. We zullen iedereen daarover op de 
hoogte houden. Of je nu lekker naar het buitenland gaat of de zomer thuis gaat vieren: stuur je 
“vakantiebasketbalfoto” toe naar iemand van het bestuur zodat het wordt gedeeld op onze social media 
kanalen. De leukste inzending wint een mooie prijs!  
 
 
Geduld wordt beloond! In het nieuwe seizoen gaan we samen met z’n allen knallen! Mochten we elkaar voor 
de zomer niet meer zien: geniet er met volle teugen van en we zien elkaar 17 augustus weer! 
 
Lieve en sportieve groet, Lizeta, Maily, Carolien en Ümit 


