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Nieuwe voorzitter!
Beste leden van BC Bladel, het is jullie natuurlijk niet ontgaan dat na 12 trouwe jaren Johan Gubbels afstand heeft
gedaan van zijn functie als voorzitter. Op dit moment zitten wij als vereniging dan ook zonder voorzitter. In de afgelopen periode heeft het bestuur gesprekken gehad met meerdere kandidaten voor het invullen van deze functie.
Uit deze gesprekken hebben wij als bestuur een kandidaat gekozen die wij aan jullie willen voorstellen, namelijk
Tom van Kuijk.
Omdat een nieuwe voorzitter goedgekeurd moet worden door de ALV, zal Tom van Kuijk tot die tijd als ad interim
functioneren zodat we gedurende de zomervakantie stappen kunnen maken in de voorbereiding van het nieuwe
seizoen.

ALV

Sponsoren

De ALV zal plaatsvinden op donderdag 5 september. Middels deze nieuwsbrief willen wij graag alle leden, ouders en
sponsoren uitnodigen voor deze ALV. Wij zien jullie graag op
donderdag 5 september om 20.00u in Sportcafé X-Sport !

BC Bladel presenteert met trots 3 nieuwe sponsoren!

Sporten zomervakantie
Mocht je graag in de zomervakantie blijven sporten? Dan
kun je bij Fitcenter Hapert voor € 25,00 onbeperkt sporten. Heb je interesse, neem dan contact op met 0497382065 of mail naar daan@fysiosportcenterhapert.nl. Deze
actie is voor leden vanaf 16 jaar. Fitcenter Hapert kiest hier
bewust voor wegens de groei en ontwikkeling van een
jeugdspeler.

‘Alles over Groenbeheer’ zal de nieuwe hoofdsponsor
zijn en shirtsponsor worden van Heren 1

‘Sport café X-Sport’ zal de nieuwe shirtsponsor worden
van Dames 1.

‘StudieBox’ zal de nieuwe shirtsponsor worden van
jongens U16

Foto in Sportlink
Tussen 1 juli en 14 september kun je via de app
Basketball.nl, je foto aanpassen voor het nieuwe
seizoen.

Wij hopen op een lange en sportieve samenwerking.

Rommelmarkt
Ieder jaar wordt er tijdens de Bladelse Zomermarkt een rommelmarkt georganiseerd vanuit BC Bladel. Hiervoor zijn wij
als vereniging op zoek naar mensen die vrijwillig willen helpen. Er zijn nog vrijwilligers nodig op de volgende momenten:
•

Op 27 juli hebben we enkele mensen nodig die in de ochtend een paar uurtjes willen helpen met het inladen van
antiek in de aanhangers.

•

Op 28 juli hebben we nog 5 á 6 mensen nodig die de gehele dag willen helpen met het verkopen van het antiek.

Mocht je ons kunnen helpen, stuur dan even een e-mail naar Henk@hypotheekrouteplanners.nl

WE WANT YOU !
Bc Bladel is naarstig opzoek naar verschillende
vrijwilligers. Wij hebben nog openstaande
functies binnen de sponsorcommissie en
een functie als rommelmarkt coördinator.
Wil je meer weten, neem contact op met,
voorzitterbcbladel@gmail.com

