Algemeen
Beste leden,ouders en fans van Basketbalvereniging Mapleleaves,
In verband met de toenemende coronabesmettingen, de discussie over wel of niet
vaccineren, etc heeft het bestuur van de basketbalvereniging een aantal besluiten
genomen om e.e.a. zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Het is niet mogelijk om als ouders of supporters op onze tribune plaats te nemen. Met
uitzondering van de rijdende ouders van de bezoekende club.
Uiteraard hanteren en verwachten wij wel dat een ieder de basisregels in acht neemt
en blijft nemen.
Speelt je team een uit-wedstrijd dan kan alleen de rijdende ouder vrij op de tribune
plaats nemen.
Wij vertrouwen er op dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.
Teams
Voor alle U20/U22 en Herenteams vinden wij het belangrijk om als team naar buiten
te treden. Het is tenslotte een teamsport.
Aangezien er teams zijn waarin mensen spelen die geen QR-code hebben, heeft dit
gevolgen voor die teams.
Wij verwachten van die teams dat als een of meerdere personen niet een zaal binnen
kunnen komen dat het team dan huiswaarts keert en niet speelt.
Het is onbestaanbaar dat er mensen voor lange(re) tijd buiten zouden moeten wachten
tot de wedstrijd uitgespeeld is of dat ze niet mee kunnen sporten.
Je komt als team en je gaat als team. Respecteer de ander zijn keuze.
De NBB heeft aangegeven geen boetes uit te delen voor niet opkomen.
Slechts 17,50 voor gedeeltelijke zaalhuur zal in rekening gebracht worden. Deze zal de
vereniging op zich nemen.
Oliebollentoernooi
Het oliebollentoernooi zal in een iets gewijzigde vorm plaats vinden. Volwassenen
ouder dan 18 jaar kunnen niet deelnemen aan het toernooi.
Het toernooi is alleen voor de jeugd tot 18 jaar. Broertjes, zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes, neefjes en nichtjes jonger dan 18 jaar kun je dus gerust opgeven.
Tijdens het toernooi zal er een demo-wedstrijd verzorgd worden door de
Heren/U20/U22 teams. Uiteraard zijn er wel zoals ieder jaar oliebollen.
Tijdens het oliebollentoernooi zijn de tribunes gesloten voor supporters, kijkers, ouders
etc.
Trainingen
Voor de trainingen gelden dezelfde regels. Geen ouders/verzorgers in de zaal of
tribune. Alleen spelers en trainer/coach.

Mochten er vragen zijn of onduidelijkheden dan kun je altijd terecht bij 1 van de
bestuursleden of mail naar info@mapleleaves.nl
Data om mee rekening te houden:
19 December - Oliebollentoernooi
28 December - Schoolbasketbaltoernooi
We zoeken nog vrijwilligers voor het schoolbasketbaltoernooi. Schrijvers en uiters.
Een mooie gelegenheid om het uiten nog even te oefenen. Geef je op bij Robert
Malestein.
Ook het oliebollentoernooi vindt plaats op zondag 19 december.
Geef je op bij Ria Dekkinga
Voor zover mogelijk veel basketbalplezier,
Het Bestuur

Basketball Vereniging Mapleleaves Heemskerk
Annette Poelmanstraat 42, 1963ES Heemskerk
0251-241669
info@mapleleaves.nl
Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze
website of iets bij ons hebt besteld.
Afmelden
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