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Trainen in mei
ALV 21-4-2017
3x3 toernooi
J601 kampioen
BS2 / BT2
Eindjaartoernooi
Afmelden
GCA 2017

Trainingen in mei 2017
In april eindigen alle competities. We weten uit het verleden dat de animo om te trainen
dan sterk vermindert. Daarom hebben we, in samenspraak met alle trainers, een
aangepast schema gemaakt waarmee we veel geld besparen wat ten goede komt aan jullie
contributie. Dit betekent dat vanaf maandag 1 mei onderstaand schema ingaat.

17.30-19.00
19.00-20.30

20.30-22.00

Veld 1
Veld 2
Veld 1
Veld 2
Veld 3
Veld 1
Veld 2

Maandag
P/U12
U14

Dinsdag

Donderdag

D001
U18
U16
DS01

Vrijdag
P/U12
U14
U16

Recr. 1
HS01/Recr.2

Algemene LedenVergadering
Op vrijdag 21 april is er weer een Algemene
LedenVergadering (kortweg ALV). Op deze
bijeenkomst kun je jouw invloed laten
gelden op het beleid van Wildcats. Wil jij
bepaalde dingen graag anders zien of wil je
weten waarom bepaalde beslissingen zijn
genomen? Kom dan naar deze bijeenkomst
en laat jouw stem gelden.
De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal
binnenkort in je mailbox worden ontvangen.
Agenda en de notulen van de vorige ALV
staan op de website.
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In deze nieuwsbrief van 4 april:
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Kampioenen!!! Jongens Onder16
Wildcats heeft er weer een kampioen bij, en wat voor één. Een ongeslagen status en een
doelsaldo van +1000. Zowaar een fantastische prestatie.
Daarom alle lof voor de spelers van dit team (Jay-Timo-Abel-Emin-Sil-Dylano-Camiel-MarlinLeo-Gilmar-Sam), natuurlijk de begeleiders (Remco en Leon) en de ouders.
Het kampioenschap is nog mooier omdat zij zich aan het begin van het seizoen al ten doel
gesteld hadden dit kampioenschap op te dragen aan de veel te vroeg overleden coach
Tarrance Bailey
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3x3 competitie
Gedurende de zomerperiode zal de
NBB een 3x3 competitie organiseren.
Hoe deze competitie opgezet zal gaan
worden zal de NBB nog gaan
mededelen. Hiervoor zoeken ze bij de
bond per vereniging nog een
contactpersoon. Deze persoon zal in
eerste instantie de mails en post gaan
ontvangen die de NBB verzend omtrent
de 3x3 competitie. Ben jij degene die
dit wilt doen?
Kun jij binnen Wildcats genoeg mensen
bereiken om eventueel deel te nemen
aan deze zomerse competitie? Meld je
dan bij het secretariaat,
secretariaat@wildcats-nijmegen.nl ,
voor meer informatie.
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Eindejaartoernooi en barbecue
Op zondag 11 juni organiseert de activiteitencommissie van
Wildcats weer het jaarlijkse eindjaartoernooi. Natuurlijk zijn
ook alle ouders weer welkom. Ook vriendjes en
vriendinnetjes mag je meenemen.
Tevens zal op deze dag ook weer de barbecue
aangestoken worden.
Doe jij ook dit jaar (weer) mee? Meld je dan aan via de
activiteitencommissie, activiteiten@widcats-nijmegen.nl.

Seizoen 2017-2018
Het huidige seizoen is bijna afgelopen. De kampioenen zijn genoegzaam bekend.
Er moet nagedacht worden over het nieuwe seizoen. Weet jij al wat je gaat doen na dit
seizoen?
Ga je door, dan kan het zijn dat je komend seizoen in een leeftijdsklasse hoger zit en andere
teamgenoten treft. Dit betekent een nieuwe uitdaging.
Ga je stoppen, wat we natuurlijk niet hopen, dan moet je dit voor 1 mei schriftelijk melden bij
de ledenadministratie (ledenadministratie@wildcats-nijmegen.nl).
Heb jij ideeën om jouw kennis te willen overbrengen op anderen. Neem dan contact op met
de TC (tc@wildcats-nijmegen.nl) en we kunnen dan kijken of jou ideeën en kennis gebruikt
kunnen worden om spelers te begeleiden, leden te werven, trainingen te verzorgen, etc.
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BT2 en BS2
Nog even en dan is het zover! Wildcats is bijna 2
gediplomeerde trainers rijker. Nancy en Leon de Korte zijn
op dit moment bezig met het afronden van hun opleiding
trainer basketbal. Leon kennen we al als assistent van de
jongens U16-1, terwijl Nancy de peanuts en U12 enthousiast
begeleid met de eerste stappen in het basketbal.
Nog even dus en dan mogen zij zich een gediplomeerd
trainer noemen.
Alvast gefeliciteerd!
Ook zijn op dit moment ca 20 spelers zich in het bekwamen
als scheidsrechter in het basketbal. Onder leiding van Roy
Schuurmans en Bas Hendriks worden zij klaargestoomd om
wedstrijden op een goede manier te leiden. In deze opleiding
zijn vooral veel praktijkzaken die besproken worden,
waardoor het geheel een sterk interactief karakter heeft.
Vanaf het seizoen 2017/2018 kunnen deze spelers dan
wedstrijden van en voor Wildcats gaan fluiten. Wij wensen
hen veel plezier en succes.
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Extra inkomsten
Iedere club kan extra geld namelijk goed gebruiken. Clubhuizen hebben onderhoud nodig
en materialen moeten worden vervangen. De afgelopen jaren hebben duizenden
verenigingen met de Grote Clubactie hun doelen gerealiseerd.
Hoe werkt het?
Of het nu om sport, hobby of cultuur gaat, alle verenigingen zijn bij hen welkom. De loten
worden verkocht voor €3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar de vereniging. Dit
is al sinds het eerste lot een feit en daarmee ook de kracht van de Grote Clubactie.
Het doel
De Grote Clubactie heeft als hoofddoel het financieel
gezonder maken van het Nederlandse
verenigingsleven. Daarom zijn ze ook trots dat er in
2016 bijna €8.000.000,- werd opgehaald door de
deelnemende verenigingen, waarvan 80% naar de
clubs gaat!
In 2017 zal de grote Clubactie in de periode
september/oktober plaatsvinden.
Ook Wildcats zal dit jaar weer meedoen om de
contributie zo laag mogelijk te kunnen houden.
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Grote Club Actie 2017
Wat is de Grote Clubactie?
Al 45 jaar steunt de Nationale Stichting
Grote Clubactie het Nederlandse
verenigingsleven. Volgens hen zijn
verenigingen namelijk de basis voor
een gezonde samenleving. Daarom
organiseren zij jaarlijks een landelijke
loterij waarmee verenigingen extra
inkomsten werven.
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