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nieuwsbrief.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief BC Stiens Juni 2018

Voor wie het nog niet wist
Sinds kort beginnen we op de maandagavond om 20.00 uur. Daarnaast is inmiddels de interne
laddercompetitie opgestart. Daartoe zullen Theo en Pieter weer de nodige werkzaamheden
volbrengen. Vragen ze om hulp, help je dan even mee?

VOG
Het fenomeen VOG (Verklaring Omtrent goed Gedrag) zal velen bekend voorkomen. Ook onze
vereniging komt daarmee in aanraking en zal de nodige acties gaan ondernemen. In eerste
instantie worden onze bestuursleden, traners en begeleiders van onze jeugd verzocht een VOG
te gaan inleveren. De clun doet het verzoek en de mensen waarhet om gaat dient verdere actie
te ondernemen. Inmiddels is men op de hoogte gebracht en zal de trein moeten gaan rijden. We
hebben het allemaal niet zelf bedacht maar helaaszit onze maatschappij blijkbaar zo in elkaar,
bizar.
Met het papietrtje alleeen ben je er nog niet. Er dienen nog afspraken te worden gemaakt over
gedrag vanleden, ouders, spelers etc die direcht met onze club verbonden zijn. Daarnaasr is er
nog het hoofdstuk Privacy. We horen er veel over. Feit is dat het een behoorlijke impact heeft op
ons als bestuur. Het laat niet onverlet dat we het nodige werk moeten gaan verrichten en zullen
er de komende algemene ledenvergadering zeker op terugkomen.
Heb je al de nodige ervaring metr dit soort onderwerpen, laat het dan weten en schroom niet je
hulp aan te bieden.

Website
Onze nieuwe website is ruim een maand in de lucht. We hebben al gezien dat er links en rechts
wat onvolkomenheden in zitten. We vragen jullie om eens een reisje te maken door de site. Zijn
er opmerkingen, mis je iets of wil je wat aandacht voor bijzondere zaken laat dat dan weten aan

Pieter Romkema en/of Mischa Poortman.
We willen graag dat wijzelf en derden een volledig beeld van onze vereniging krijgen.

Dorpscompetitie
Yes, de ban is gebroken.

Ons team bestaande uit Leo, Charles, Wim H, Wim V, Henk S, Klaas (en reserve Jos) mocht
op maandag 6 nov. “Aftrappen” in de dorpencompetitie tegen Surhuisterveen. Ons team met
een gemiddelde leeftijd van tegen de 70 jaar met als uitgangspunten plezier, tegen je verlies
kunnen maar vooral grommend over de baan gaan. Tegenstander niet belangrijk, waarschijnlijk
ook allemaal wat ouderen die de reguliere competitie van de bond niet aandurven.
Dat lag wat genuanceerder en daar kwamen we snel achter. Tegenstanders veel jonger, snel en
goed spelend. Hun deelname was met name ingegeven door de lage inschrijvingskosten. Een
misrekening, nee hoor, we kennen onze pappenheimers.
Het HE1 team van ons had reeds tegen hen gespeeld en was met 8-0 onderuit gegaan. Dat had
ik mijn teamgenoten maar niet gemeld. Wel was Surhuisterveen bij die eerste wedstrijd
wijsgemaakt dat bij Stiens de sterkte was omgedraaid. HE2 zou sterker zijn dan HE1. Slap
verhaal natuurlijk en een poging van HE1 hun eigen nederlaag te bagataliseren. Stelletje
onverlaten. Omkering is er wel, maar dan alleen in leeftijd. Uit oogpunt van tactiek melden we
dat vooraf wel even aan de heren van Surhuisterveen.
Ook wij mochten de zoete smaak van een nederlaag van 8-0 proeven. Simpelweg een
verdiende nederlaag waar we wel een goed gevoel aan hebben overgehouden. Leo en Wim H
konden hun hele arsenaal aan geluiden prijsgeven. Heerlijk wat een positieve agressie. De
andere heren pasten zich daar naadloos op aan. Rust, wijsheid en ingehouden teleurstelling.
We moeten simpelweg nog wat trainingsarbeid verrichten. Niet koud aan de start verschijnen,
conditie op peil brengen en voorstellen om smashes, afwisselend dropshots en lobs te spelen te
gaan verbieden. Ja en dan die diepe buiging voor ons van die mannen van Surhuisterveen.
En wat was het gezellig. Na afloop hebben we nog wat nagepraat, over totaal andere zaken, en
onze tegenstander nog een drankje aangeboden.
We zien uit naar de volgende ontmoetingen.
Dit is het blok Tekst met afbeelding. Als u deze tekst aanklikt,
kunt u deze wijzigen. Aan de linkerkant krijgt u drie tabs te
zien. Onder de tab Inhoud kunt u uw tekst invoeren en iets
opmaken. Hier kunt u ook uw afbeelding invoeren. Onder de
tab Vormgeving doet u de grote opmaak, van uw afbeelding,
de tekst en het vak. Onder de tab Instelllingen bepaalt u of u
uw afbeelding links of rechts geplaatst wilt hebben.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u tc@bc-stiens.nl toe aan uw adresboek.

