
 

 
 

Beste DWV’er -> Beste Northside Baller! 

Onze laatste nieuwsbrief was van 30 april en het is weer hoog tijd voor een nieuwe versie! 

In de afgelopen twee maanden stond de wereld niet stil en wij als bestuur ook niet. In deze nieuwsbrief willen we 

iedereen meenemen in de belangrijkste ontwikkelingen. 

 

Het nieuwe gezicht is bekend! 

Na bijna driekwart jaar is het dan zo ver: we hebben een nieuwe naam! In verschillende stemrondes hebben onze leden, 

coaches en trainers massaal gestemd en in de laatste ronde (waarin het opkomstpercentage maar liefst 90% was!) liet 

Northside Ballers (45%) de andere namen DWV (35%) en Northside Capitals (20%) ruim achter zich. We hebben zowel uit 

de club als daarbuiten veel positieve reacties gehad. Ook waren er kritische geluiden. Natuurlijk is het balen als “jouw” 

naam niet is gekozen, maar dat hoort bij het maken van een collectieve keuze. Belangrijker is hoe we met zijn allen onze 

nieuwe naam elan zullen geven de komende jaren! De komende weken zullen in het teken staan van het “Ballers-proof” 

maken van onze mediakanalen. Ook zijn we bezig met de nieuwe tenues. Het doel is om voor het begin van het nieuwe 

seizoen de teamfoto’s met onze nieuwe kleding te schieten! Vanzelfsprekend houden we iedereen op de hoogte. 

 

Zomerbasketball bij Piramideschool / 3x3 Unites 

Al een paar weken zijn we lekker aan het ballen met onze jeugdteams bij de Piramideschool. We gaan hiermee door tot 

week 30 en dat betekent dat vrijdag 17 juli onze laatste buitentraining is. Daarna hebben we een zomerstop van vier 

weken. 3x3 Unites gaat wel de hele zomer door met basketballen voor de u12. Nadere informatie daarover is op te vragen 

bij Ümit of op de Instagram-pagina van 3x3 Unites. 

 

Belangrijkste punten omtrent seizoen 2020-2021 

 De eerste training van het nieuwe seizoen is op dinsdag 18 augustus, hoogstwaarschijnlijk in Sporthal De 

Weeren. 

 Corona: vanaf 1 juli is binnen en buiten basketballen zonder 1,5 meter toegestaan. 

 We willen een clubevenement organiseren op zaterdagmiddag 29 augustus 2020. Datum is nog niet 100% 

zeker, maar zet het alvast in je agenda. Ingrediënten: veel basketbal, lekker eten en drinken, nog meer basketbal, 

heel veel gezelligheid en nog heel veel meer basketbal! 

 Het clubevenement willen we beginnen met een dialoog over inclusiviteit. Northside Ballers verafschuwt én 

veroordeelt alle ideeën en denkbeelden die haaks staan op menselijke gelijkwaardigheid in welke vorm dan ook. 

Aan het begin van ons evenement willen we met z’n allen kort stilstaan bij dit belangrijke onderwerp. 

 Volgend seizoen gaan we door met het opleiden van tafelaars, scheidsrechters, coaches en trainers. Dit is ook 

hard nodig omdat we van 5 naar 9 teams gaan. Dus draag je steentje bij in de organisatie van onze vereniging! 

Het bestuur komt binnenkort met een opleidingsplan. Wordt dus vervolgd. 

 Nieuwe leden zijn altijd welkom! Dus als je iemand kent die wil basketballen: iedereen is welkom! 

 

Mocht je vragen hebben aan het bestuur, dan beantwoorden we ze graag!! 

Als we elkaar niet meer zien voor het nieuwe seizoen: een hele fijne zomer toegewenst, keep balling, pas goed op jezelf 

en hopelijk tot snel. 

 

Sportieve groet, het bestuur van Northside Ballers 

Lizeta, Maily, Carolien en Ümit 


