
Beste DWV’er,      

 

We gaan in rap tempo door de lente heen en de wereld ziet er nog steeds raar uit. We missen allemaal onze sport en de 

gezelligheid van onze vereniging. Tegelijkertijd gebeurt er een hoop achter de schermen en we willen jullie allemaal hierover op 

de hoogte houden als bestuur. Daarom sturen we jullie deze update van alles wat er gaande is. 

 

 Voortgang Corona 

De overheid heeft onlangs besloten dat de Corona-maatregelen zeer beperkt versoepeld kunnen worden. Voor ons als 

basketballers houdt dat concreet in dat alleen onze U12 buiten mag basketballen. Voor de leeftijdsgroep tussen 12 en 18 jaar 

mag dat ook alleen buiten maar dan met inachtneming van 1,5 meter afstand. Deze theorie werkt niet in de praktijk voor onze 

sport. Dus daarom denken wij dat een conditie- en schiettraining het hoogst haalbare is voor de laatstgenoemde groep. We zijn 

daar als bestuur mee bezig. Concrete stappen krijgen jullie binnenkort te horen. 

Voor de U12 is overigens ook 3x3 Unites bezig. Op verschillende delen in Noord staan 3x3 leaders klaar om onze leden onder 12 

jaar te ondersteunen. Deelname is gratis en de planning ziet er als volgt uit (zie hieronder), dus komt allen! 

 

Beloegastraat maandag en woensdag van 15:00-17:00 uur 

Spreeuwenpark donderdag van 15:00-17:00 uur 

Meidoornweg dinsdag van 15:00-17:00 uur 

 

 Beëindiging seizoen 2019-2020 

We willen als bestuur langs deze wegen iedereen bedanken voor seizoen 2019-2020! Voor alle moeite, voor alle vrijwillige 

inspanning en voor alle donaties: ONTZETTEND BEDANKT!! Aan het begin van komend seizoen zullen we zeker terugblikken 

op seizoen 2019-2020. 

 

 Voorbereiding seizoen 2020-2021 

Wij zijn al heel hard bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het nieuwe inschrijfformulier staat inmiddels 

online en iets meer dan tien leden hebben onze vereniging helaas verlaten. Niettemin ziet het ernaar uit dat we volgend 

seizoen zullen groeien van vijf naar negen teams maar liefst. En we krijgen er zelfs een landelijk spelend damesteam erbij! Als 

het definitieve aantal teams bekend is dan zullen we onze coaches en trainers benaderen om de teams te verdelen voor het 

komende seizoen. 

Dus dat zijn mooie ontwikkelingen. Maar dat betekent dus ook dat komend seizoen tafelaars, scheidsrechter, coaches en 

trainers heel hard nodig zullen zijn. Wij zullen als bestuur zelf met een aanzet komen om de wedstrijdorganisatie goed op poten 

te zetten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat iedereen vanaf de U12 moet leren tafelen. Dat iedereen vanaf de U14 de 

BasketballMasterz moet behalen, is ook al bekend. Gedetailleerde informatie hierover volgt binnenkort. 

 

 Nieuw gezicht DWV 

Ook de ontwikkelingen voor het nieuwe gezicht van onze vereniging gaan onverminderd door. De “namenverkiezing” is rond. 

Daar zijn drie duidelijke winnaars uitgekomen. We houden jullie nog even in spanning want voor deze drie namen worden 

momenteel designs ontworpen voor een logo en een tenue met een nieuwe stijl. Zodra dit uitgewerkt is, zullen we dit aan jullie 

presenteren. Binnenkort krijgen jullie hier bericht over en dan kan de eindverkiezing van ons nieuwe gezicht beginnen: 

spannend! 

 

 Basketball’s Cool in Noord 

Om de ontwikkeling van onze sport in onze directe omgeving een boost te geven zijn we bezig met het oprichten van een 

vestiging van een Basketball’s Cool in Noord. Deze “basketbal-school” is erop gericht om jonge basketballers (tot 12 jaar) 

spelenderwijs kennis te laten maken met basketbal. Deze ontwikkeling is gunstig voor kinderen in ons stadsdeel maar ook voor 

onze vereniging. Als deze kinderen namelijk door willen stromen en competitie willen spelen, kunnen ze doorstromen naar 

DWV. Een mooie en positieve ontwikkeling dus. 

 

Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met iemand van het bestuur!! Hou je sterk en tot gauw  

 

Sportieve groet, het bestuur van DWV Basketball 

Lizeta, Maily, Carolien en Ümit 


