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Informatie update BC Bladel. 

Kansen en perspectieven voor 

jeugd en senioren! 
 

Beste leden, ouder/verzorgers,  

De laatste maanden strenge Lock down hebben een grote impact gehad op ons leven en daarbij 

automatisch ook op onze sportbeoefening. Voor ons als bestuur is dit niet onopgemerkt gebleven. Wij 

vinden het dan ook onze plicht om jullie op de hoogte te brengen van een aantal zaken en de 

perspectieven/mogelijkheden die er op de korte en middellange termijn zijn met jullie te delen. 

Hiermee hopen wij perspectief te bieden voor al onze leden.  

Trainingen in sporthal X-Sport: 
Wellicht heeft het nieuws u al bereikt dat Sporthal X-Sport zal worden ingericht als vaccinatie locatie 

voor Covid-19. Dit zal wellicht tot augustus of september kunnen duren. Dit besluit is genomen door 

de veiligheidscoördinator van de regio Brabant en de gemeente Bladel. De gemeente is zich ervan 

bewust dat wij als binnensportvereniging hier veel last van hebben net nu de hoop ontstaat 

mondjesmaat weer iets te mogen. Op dit moment zet de wethouder sport zich in om ervoor te 

zorgden dat wij gebruik kunnen blijven maken van sportzalen 4 & 5 op het Pius X-College (dit is waar 

de jeugd nu vaak training heeft) tevens zijn we aan het kijken of we kunnen uitwijken naar Sporthal 

Eureka in Hapert op de dinsdagen en vrijdagen om toch trainingen te kunnen waarborgen zodra dit 

weer mogelijk is. Tijdens de persconferentie op dinsdag 23 februari is bekend geworden dat de regels 

versoepelen voor de buitensport en dus nog NIET voor de binnensport. Zodra er meer informatie is 

brengen wij u hiervan op de hoogte. 

Buitentrainingen: 
Aangezien binnen sporten nog geen optie is en de overheid de regels rondom buitensport 

versoepeld, willen we op korte termijn de buitentrainingen weer opstarten. Zoals in de 

persconferentie is aangegeven, is buitensporten in groepsverband toegestaan voor iedereen Tm 26 

jaar dit biedt de mogelijkheid om ook de jongvolwassenen binnen onze vereniging perspectief te 

bieden om lekker te basketballen. Op dit moment hebben we een aantal mooie dagen te pakken 

helaas koelt het ‘s avonds nog wel snel af. Als bestuur zijn we aan het kijken hoe we deze trainingen 

op een juiste manier vorm kunnen geven. Het streven is om op veilige en op verantwoorde wijze 

weer lekker te gaan sporten. Communicatie m.b.t. de start van de buitentraining zal lopen via de 

website, sportlink, social media en Whatsapp ! Wij houden jullie op de hoogte!  

Hofplein: 
Na het winnen van de aanmoedigingsprijs van stichting Kiemkracht, is BC Bladel met Kindcentrum 

Florent, BV de oude Toren, Sport Coördinator Kempen gemeente en de gemeente Bladel om de tafel 

gegaan om te kijken hoe we het Hofplein (basketbalveldje) kunnen opknappen. Op dit moment zijn 

we aan het kijken met de gemeente of we dit project in een stroomversnelling kunnen brengen zodat 

we in het voorjaar nog meer/beter gebruik kunnen maken van deze mooie buitensport locatie. 
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Activiteiten: 
Op dit moment zitten we officieel midden in ons Jubileum jaar echter hebben we 

ervoor gekozen alle mooie feesten en activiteiten te bewaren voor de momenten dat 

we er weer volop van kunnen genieten. Op dit moment staat de Kick-off van het 

jubileum jaar nog steeds gepland voor september 2021 afhankelijk van alle 

ontwikkelingen rondom Covid-19 gaan we kijken of dit een realistische start datum is. Ook andere 

activiteiten zullen dit jaar worden overgeslagen of worden verplaatst. Denk hierbij aan een 

koningsmarkt, rommelmarkt, flessenactie of één van de vele activiteiten-avonden in het X-sport-

Cafe. Behalve dat dit gezellige momenten zijn van samenkomen, is dit vaak ook een extra bron van 

inkomsten voor de vereniging om de kosten zo laag mogelijk te houden voor de leden. We hopen 

dan ook op jullie steun als we in de toekomst weer mooie activiteiten mogen ontplooien 

Competitie: 
Vanuit de bond is de vraag gekomen of wij nog competitie willen spelen gedurende het resterende 

seizoen. Op de eerste plaats is het de vraag of de overheid dit op korte termijn überhaupt gaat 

toelaten. Als bestuur hebben wij daarom helaas het besluit genomen om alle teams voor dit seizoen 

terug te trekken. Wij hebben dit gedaan op basis van de onderstaande argumenten.  

• Gezien de huidige situatie en ontwikkelingen rondom Covid-19 achten wij de kans klein dat 

competitie gerelateerde wedstrijden op korte termijn zullen worden hervat. 

• Op het moment dat we ons niet terug trekken, is de kans groot dat de bondskosten door 

blijven lopen voor de resterende maanden.  

• De bondskosten lopen voor een vereniging als BC Bladel in de duizenden euro’s.  

• Doordat de X-sporthal een vaccinatie locatie is geworden zijn we sowieso zeer beperkt in de 

ruimtes waar we wedstrijden kunnen spelen op het moment dat dit zou mogen.  

• Door geen competitie te spelen, creëren we ruimte om extra trainingen en of toernooitjes 

binnen de club te organiseren op bijvoorbeeld zaterdag ochtenden of middagen. Omdat we 

dan binnen de eigen vereniging werken, is de kans groter dat dit toegestaan is mocht dit 

veilig worden geacht. Nu is hier nog geen sprake van.  

Als bestuur hebben wij dit besluit met pijn in ons hart genomen echter hopen wij hiermee de 

veiligheid van onze leden te kunnen waarborgen.  

Contributie: 
BC Bladel int haar contributie over het algemeen in twee termijnen. De eerste termijn is in Oktober 

2020 geind, de tweede termijn hebben wij voorlopig bevroren. Op dit moment hebben wij echter te 

maken met een lastige situatie. Zoals eerder vermeld, betaalt BC Bladel duizenden euro’s aan 

bondskosten per seizoen. Deze lopen op dit moment nog gewoon door. Tevens lopen we inkomsten 

mis doordat activiteiten zoals de koningsmarkt, rommelmarkt en flessenactie geen doorgang vinden. 

Als bestuur willen wij ervoor zorgen dat de kosten voor onze leden in balans zijn met de situatie waarin 

we zitten. We hebben dan ook contact opgenomen met de bond om te kijken welk gedeelte van de 

bondskosten we kunnen terugkrijgen. Tevens zijn we aan het kijken of we in aanmerking komen voor 

een van de steunpakketten van de overheid. Het doel van bovenstaande acties is om leden tegemoet 

te komen in de contributie. Aangezien we afhankelijk zijn van verschillende factoren kan ik u nu nog 

niet mededelen wat de kosten worden van de tweede termijn en of deze wellicht komen te vervallen. 

Wij hopen u hier zo spoedig mogelijk uitsluitsel over te geven.  
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Vacatures en hulp: 
BC Bladel is een prachtige vereniging om lid van te zijn en bij betrokken te zijn. We 

bestaan uit enthousiaste groep sporters van jong en oud en proberen allemaal ons 

steentje bij te dragen. Helaas merken wij binnen het bestuur dat we handjes 

tekortkomen voor de taken die er liggen. Lijkt het jou interessant om ons mee te 

ondersteunen of ben je benieuwd wat een bepaalde taak inhoudt, stuur dan een e-mail naar 

voorzitter@bcbladel.nl  

Ook als je weinig of geen kennis hebt van basketbal ben je zeer welkom om ons te ondersteunen.  

We zijn actief opzoek naar mensen die het leuk lijkt om één van de onderstaande functies te 

vervullen.  

• Hoofd Activiteitencommissie 

• Lid Activiteitencommissie 

• Hoofd Pr 

• Hoofd Jeugdcommissie. 

• Scheidsrechter-contactpersoon (SKP’er)  

• Trainer 

• Coach 

Met sportieve groet, 

Bestuur BC Bladel  
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