april 2018

COURANT
REMINDERS
ALV: woensdag 16 mei 2018, aanvang 20:00 uur in de foyer van Sporthal Zuid.
INLEVEREN TENUES: 7
 en 8 mei
tijdens trainingen bij Angelina Hoedemakers, materiaalbeheer.
INDIEN VAN TOEPASSING: zorg voor je spelregelbewijs!

KAMPIOENEN!
Het Dames-1 team van EBBC
is kampioen geworden in de 2e Divisie!
Vooral de onderlinge (voorlaatste)
wedstrijd met Wyba was erg spannend
aangezien Wyba de enige ploeg was die
onze dames eerder kon verslaan maar
gelukkig heeft EBBC revanche genomen.
De beker, felicitaties en medailles
werden na de laatste wedstrijd in

Werkendam (Virtus) in ontvangst
genomen. Thuis werden de dames
opgewacht met bloemen, drankjes
en nog meer felicitaties. Goed gedaan
dames en natuurlijk trainer Patrick,
iedereen is trots op jullie!

TIPS DIGITAAL
WEDSTRIJDFORMULIER
De volgende zaken moeten goed
aangegeven worden op het digitale
wedstrijdformulier:

		

P0 = persoonlijke fout; 0 vrije worpen
(na fout, bal zijkant)
P1 = persoonlijke fout; 1 vrije worp
(na fout tijdens score, 1 bonus vrije
worp)

P2 = persoonlijke fout; 2 vrije worpen
(na fout tijdens scorepoging, 2 vrije
worpen)
P3 = persoonlijke fout; 3 vrij worpen
(na fout tijdens scorepoging buiten
3-puntslijn, 3 vrije worpen)

VACATURE VOORZITTER TC
Vooralsnog hebben we voor de
vacature ‘Voorzitter TC’ nog
niemand kunnen vinden helaas.
Denk jij hierin een uitdaging te
zien of misschien een geschikt
persoon willen voordragen dan
horen wij dat natuurlijk graag.
Een reactie kan naar:
voorzitter@ebbc.nl en/of
tc@ebbc.nl

NIEUWE
PENNINGMEESTER
Een nieuwe penningmeester zal
tijdens de ALV worden gekozen.

NIEUWE
TEAM
SAMENSTELLINGEN
De voorlopige teamsamenstellingen
zullen spoedig bekend gemaakt
worden.
In de nieuwe samenstellingen zal
spoedig getraind gaan worden.

NADEREND EINDE
Het seizoen loopt bijna ten einde, de
laatste wedstrijden staan gepland op
19 mei 2018.
Hierna kan iedereen gaan uitkijken
naar de vakanties en zich weer opladen
voor een nieuw basketballseizoen!

VOOR VRAGEN EN OPMERKINGEN
OVER DEZE COURANT:
SECRETARIS@EBBC.NL

