NIEUWSBRIEF NORTHSIDE BALLERS
Beste Ballers, het is weer tijd voor een verse nieuwsbrief!

CORONA-UPDATE
Afgelopen dinsdag zijn de geldende corona-maatregelen aangescherpt. Gelukkig is de sport grotendeels buiten
beschouwing gelaten waardoor we nog kunnen trainen maar we moeten letten op de volgende regels:
Voor iedereen onder de 18 jaar verandert er helemaal niets! Dus gewoon doorgaan zoals het nu is.
Voor de senioren betekenen de nieuwe regels dat men voor een periode van twee weken niet met 4 maar met 2
mensen mogen trainen op 1,5 meter afstand van elkaar (zonder coach). Dus wederom alleen trainen op schieten
en conditie. In de praktijk gaat dit betekenen dat onze heren (1 en 2) op de vrijdag zullen trainen (6 en 13
november) en onze dames op de dinsdag (op 10 en 17 november). Het invullen van het Google-formulier voor
de verdeling van de spelers op de halve velden is verplicht. Anders kan er niet getraind worden! Na de komende
twee weken weten we hopelijk meer over het vervolg.
De regel dat je uiterlijk 10 minuten voor je training de hal mag betreden en uiterlijk na 10 minuten na je training
de hal moet hebben verlaten, wordt helaas niet door iedereen consequent nageleefd. Dit terwijl Handhaving
meerdere malen per week bij ons langs komt kijken. Het is hartstikke zonde als onze vereniging een dikke boete
zou krijgen omdat we even niet opletten op de regels. Dus wees er alsjeblieft alert op.

NORTHSIDE HERFSTTOERNOOI: 21 NOVEMBER!
Omdat we de spanning en de gezelligheid van de competitie erg missen, hebben we besloten een Herfsttoernooi te
organiseren. Zet hem in je agenda: zaterdag 21 november vanaf 12 uur. Het toernooi is alleen voor de jeugd (sorry
senioren!). Teamsamenstelling en speelschema worden geregeld, dus daar hoef je niets aan te doen. Geef uiterlijk 17
november door in de Whatsapp-groep van je team dat je wil deelnemen. Alleen leden mogen deelnemen en de bijdrage
is € 10,- ivm versnaperingen en een verrassing. Veel basketbal en gezelligheid is gegarandeerd!

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 7 DECEMBER!
Maandagavond 7 december om 19 uur houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, zet hem dus svp in je
agenda. Vanwege corona gaan we de ALV digitaal (via Teams) houden. Twee weken van te voren worden de stukken
met de te bespreken onderwerpen per Whatsapp naar iedereen verstuurd.

CONTRIBUTIE
Deze week heeft iedereen per mail een factuur ontvangen voor de contributie. De datum waarop de eerste betaling
binnen moet zijn is 15 november. Hou daar alsjeblieft rekening mee. Als je een Tikkie wilt, kun je mailen naar
info@northsideballers.nl of een appje sturen naar Ümit.

OVERIGE NIEUWTJES
In de maand november hebben we diverse gesprekken met de gemeente Amsterdam over onze ambities als
vereniging.
We zijn nog altijd hard bezig de webshop in te richten. Doel is om deze begin december in de lucht te hebben!
Als gevolg van corona is onze naamswijziging nog steeds niet officieel doorgevoerd. Hopelijk volgt dit snel.

Beste allemaal, hou alsjeblieft nog even vol! De donkere corona-wolken zullen echt een keer ruimte maken voor het
basketbal-zonnetje aan de Northside… thumbs up!
Sportieve groet, Lizeta, Maily, Carolien en Ümit

