
 
 

 

Beste Ballers, 

 

Het is een tijd waarin veel ontwikkelingen gaande zijn en daarom willen we jullie updaten met deze extra nieuwsbrief. Lees de nieuwsbrief 

alsjeblieft goed door, er staan belangrijke zaken in voor de komende tijd! 

 

 

Nieuw gezicht 
 

 Onze nieuwe website is live! Ga naar www.northsideballers.nl en check de nieuwste informatie. Als je leuke ideeën hebt om toe te 

voegen aan onze site of als je denkt dat bepaalde dingen beter kunnen, dan horen we dat graag van je! 

 Vanwege de naamsverandering moeten we de statuten van onze vereniging aanpassen. Gezien het feit dat de huidige statuten bijna 

40 jaar oud zijn, hebben we ze geüpdatet naar de huidige tijd. We zullen jullie zeer binnenkort digitaal raadplegen om de statuten 

goed te laten keuren. 

 Onze nieuwe tenues zijn op dit moment in de maak. Daarvoor hebben we een deal gesloten met SD Sportswear uit Harderwijk. Naar 

alle waarschijnlijkheid zullen onze nieuwe tenues op ons evenement binnen zijn! 

 

 

Start nieuw seizoen 
 

 Het nieuwe seizoen start definitief op dinsdag 18 augustus 2020. Hierdoor is er voldoende tijd om de gecombineerde teams (u14, 

u16, Heren) goed in te delen voor de start van de competities. 

 Het bestuur is zich momenteel aan het buigen over het trainingsschema, dus de invulling van welk(e) team(s) op welk veld(en) 

zal/zullen spelen en op welk tijdstip. Dit is een lastig verhaal omdat het niet is gelukt om op onze reguliere trainingsdagen meer te 

huren van de gemeente. We komen hier zsm op terug! 

 Op vrijdag 28 augustus is er GÉÉN training! 

 In het weekend van 12 en 13 september is het eerste competitieweekend en dan spelen we allemaal uit. 

 Op 19 september 2020 hebben we ons eerste thuisronde. Binnenkort zullen we op northsideballers.nl/home/thuisrondes publiceren 

wie wanneer moet doen voor de wedstrijdorganisatie. We hebben hier ook een groepsapp voor. Daar kun je aan toegevoegd 

worden; een appje naar Ümit sturen met het verzoek om te worden toegevoegd is voldoende. 

 In september zal je de eerste factuur ontvangen voor de contributie. Geef alsjeblieft nu al aan Carolien door of je het nieuwe tenue 

en broekje wil kopen of wil huren. Dat zal dan verwerkt worden op de factuur. De kosten zijn als volgt: 

 

Tenue & broekje Prijs Bijzonderheden 

Kopen (jeugd) € 55,00 Eenmalig 

Kopen (senioren, thuis en uit) € 105,00 Eenmalig 

Huren (jeugd) € 22,50 Per seizoen, op basis van goed gebruik 

Huren (senioren, thuis en uit) € 45,00 Per seizoen, op basis van goed gebruik 

 

 

Northside Ballers Evenement 
 

 De datum van ons evenement wordt definitief verplaatst van 29 augustus naar 5 september! We beginnen sharp om 13:30 uur en 

het programma ziet er als volgt uit: 

 

13:30 - 14:00 Maken teamfoto’s/individuele foto’s 

14:00 - 15:15 Aanvang pick up games, NBA 2K toernooi 

15:15 - 16:15 Dunk contest, 3 punt shoot out, All Star game 

16:15 - 17:00 Terugblik vorig seizoen, prijsuitreiking, vooruitblik komend seizoen 

17:00 - 18:00 Eten, drinken, babbelen, socializen 

18:00 - 18:30 Opruimen en afsluiten 

 

 Deelname aan het evenement kun je per mail doorgeven via evenement@northsideballers.nl. 

 Het is tijdens het evenement de bedoeling om met zo min mogelijk toeschouwers te komen ivm Covid 19. Ook is iedereen verplicht 

de regels zoveel mogelijk op te volgen: 1,5 meter afstand (niet tijdens wedstrijden), handen frequent wassen, in je elleboog 

niezen/hoesten, het liefst geen high fives en niet naar het evenement komen als je klachten hebt. 

 

 

http://www.northsideballers.nl/
https://northsideballers.nl/home/thuisrondes
mailto:evenement@northsideballers.nl


 
 

Ontwikkeling vereniging 
 

 Donderdag 23 juli zijn Zakaria, Sibren, Erik en Dawit geslaagd voor hun examen. Zij mogen zich officieel 3x3 Leader noemen! Het 

bestuur feliciteert onze boys en hoopt dat we meer van onze leden afvaardigen voor deze opleiding. 

 In verband met de Corona-stop moesten Leon, Hasan, CeeJay, Zakaria en Jeremy noodgedwongen stoppen met hun BS2-opleiding. 

Als de competities zijn gestart, gaan we verder van waar we gebleven waren. Hier hebben we toestemming voor gehad van de bond! 

 We gaan door met het opleiden van onze leden: 

o Onze u12- en u14-leden zullen steeds meer worden ingedeeld om te tafelen tijdens de thuisrondes; 

o Onze nieuwe u14-spelers dienen voor het einde van het kalenderjaar hun BasketballMasterz te behalen; 

o Leden van onze u16, u18 en onze senioren die nog geen BS2-papieren hebben behaald, zullen binnenkort een uitnodiging 

ontvangen; 

o We zullen ook met de bond afstemmen wie van onze leden in het verleden welke diploma’s hebben behaald, zodat we die 

informatie helemaal up to date hebben. 

 Binnenkort begint ook de BS3-cursus (scheidsrechter). Wil je je hiervoor aanmelden? Geef het door alsjeblieft aan iemand van het 

bestuur! Deadline om het door te geven is 25 augustus. 

 Tafelen leer je vaak “door het te doen”. Niettemin willen we binnenkort ook een tafelcursus organiseren. De vorm is, in verband met 

Covid-19, helaas nog onbekend. Dit punt wordt snel vervolgd. 

 Als je de gezonde ambitie hebt om jezelf te ontwikkelen in onze sport als trainer of coach, dan wil de club daar graag in investeren! 

Geef dit aan bij iemand van het bestuur en dan zullen we daarin faciliteren. 

 

 

Overige ontwikkelingen 
 

 We gaan helaas afscheid nemen van coach Tarek, u12-topper Quincy en hun familie. Na een hele vervelende tijd en nu een kindje op 

komst hebben Tarek en Patty besloten te verhuizen naar Almelo. De Northside Ballers familie bedankt Tarek, Quincy, Patty en Kylie 

voor alles en wensen hen al het allerbeste aan de andere kant van het land. Wij zullen deze fantastische mensen erg missen en nooit 

vergeten! 

 We gaan nauwer samenwerken met 3x3 Unites. Voor nu betekent het concreet dat tot eind september op de dinsdag tussen 17:00 

en 18:00 uur kinderen komen trainen die bij 3x3 Unites hebben gebasketbald de afgelopen maanden. De meest enthousiaste 

kinderen hopen we bij onze vereniging te verwelkomen als nieuwe leden. En vanzelfsprekend mag iedereen meedoen! 

 Onze site krijgt een stoere webshop. Deze zal hoogstwaarschijnlijk in de loop van september live gaan. Als je ideeën hebt voor 

bepaalde artikelen, laat het ons dan weten! 

 We zijn een stapje verder met de Basketball’s Cool in Amsterdam Noord. De BC komt of in de Mgr. Bekkersschool in Nieuwendam of 

op IKC Noordrijk in de Bongerd. Zodra we er definitief uit zijn met de gemeente en de desbetreffende school, kan de BC van start 

gaan! 

 Nog een Corona-dingetje: als je je welverdiende vakantie hebt doorgebracht in een land dat door het RIVM is bestempeld als een 

“code oranje-land”, dan geldt vanuit de overheid een dringend advies om 14 dagen na terugkomst in quarantaine te gaan. We 

verzoeken iedereen, voor wie het van toepassing is, hier rekening mee te houden. 

 

Als er nog zaken zijn waar je mee kunnen helpen, laat het ons weten! 

 

 

Sportieve groet, het bestuur van Northside Ballers 

Lizeta, Maily, Carolien en Ümit 


