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Introductie

Beste basketballers,

Tot onze spijt is er maandag 14 december besloten om alle binnensportactiviteiten stil te
leggen. Dit geldt helaas dus ook voor de trainingen; de zalen gaan dicht.
Dat geldt in eerste instantie voor een periode van 4 weken, maar misschien wordt dit nog
wel langer.
We hadden al van de NBB te horen gekregen dat de wedstrijden van de eerste 4
weekenden van 2021 verschoven zijn naar mei 2021 en de wedstrijden worden dan ook
ingehaald.
Er zit dus niets anders op dan nu ook de trainingen stil te leggen tot we weer te horen krijgen
wanneer we weer mogen.
Ook wij vinden dit een heel vervelend bericht, maar kunnen hier niets aan veranderen.
We hebben van Spurd de toezegging gekregen een deel van de zaal huur retour gaan
krijgen. Het gaat hier om de uren van de trainingen die niet door gegaan zijn en van de
weekenden dat we thuis zouden spelen. Om welk bedrag dit precies gaat worden weten we
nog niet.
In hoeverre we dit kunnen verrekenen, dat kunnen we pas aan het einde van het seizoen
zeggen. Ook voor het bestuur zijn dit rare tijden dus kunnen we niet overal antwoord op
geven. Zoals de stand van zaken nu is kunt u er vanuit gaan dat de contributie gewoon
betaald moeten worden.

Kerstmutsen Toernooi
Op zondag 12 december 2020 was het kerstmutsen toernooi voor de U 12 en U 14.
Het was een heel leuk toernooi, hieronder het verslag en wat foto’s er staan nog meer foto’s
op onze website: https://www.earlybird.nl
Dat wisten we toen nog niet maar dat was gelijk hun laatste wedstrijd voor het jaar 2021.
Maar ze vonden het heel leuk en er is veel gelachen en leuk gespeeld.

Verslag kerstmutsen toernooi
12 december hadden Sam, Kor en Niels de karekiet gehuurd om nogmaals een toernooitje te
houden voor de jeugd.
Met 1 U14 team en 3 U12 teams is dat best lastig dus wederom hadden we besloten de leden
door elkaar te mixen ongeacht hun leeftijd.
Het leek ons een leuk idee om alle teams het gehele topernooi met een kerstmuts op te laten
spelen met als extra regel dat als iemand de muts van een ander afpakte de bal naar het
team van de “afgepakte” zou gaan.
Al snel bleek dat flink sporten met een synthetische muts op je hoofd best lastig is en er werd
hier en daar flink gemopperd en bezwaar gemaakt tegen deze nieuwe regel.
Gelukkig hielden de kids het goed vol en werd er uiteindelijk een hoop gelachen en bij vlagen
goed basketball gespeeld.
Zoals bij de overige toernooitjes ging het ook ditmaal niet om het winnen maar dat er goed
met elkaar werd samengewerkt en overgespeeld. Dat is in deze leeftijdsklasse nog best
lastig, om de bal te kunnen passen moet je overzicht hebben, de vaardigheid van het passen
en ook moet degene die de bal wil krijgen goed vrijlopen. Over het algemeen ging dit best
aardig echter er waren helaas ook een paar kinderen in de veronderstelling dat ze de bal te
weinig kregen, maar het was geenszins zo dat kinderne bewust werden genegeerd in het
spel.
Het vrijlopen en overspelen is iets waar we op zullen blijven trainen en oefenen de rest van
het seizoen.
Als afsluiting kregen de kinderen nog een leuk presentje.
Alles bij elkaar genomen een geslaagde middag!

Ouders nog bedankt voor de hapjes die in de pauze konden worden genuttigd.

Rabo Clubsupport
We hebben wel een klein lichtpuntje, we hebben als club meegedaan aan de Rabo
clubsupport en daar hebben we de clubkas iets mee kunnen vullen met 342,47 euro.
Dat is zeker lekker. We gaan hier volgend jaar nogmaals aan mee doen. Dit kan alleen als je
een rekening bij de Rabobank hebt. Dan kan je stemmen op je club en voor elke stem stort
de Rabobank geld voor de club. Dit jaar kregen we de check opgestuurd en onze jongste
leden hebben deze officieel in ontvangst genomen.

SponsorKliks
Beste leden ik wil het graag nogmaals onder u aandacht brengen maar wist u dat u
bij u online bestellingen bij veel winkels of bedrijven via SponsorKliks veel geld
voor de vereniging kunt verdienen.

Door de harde lockdown ga jij waarschijnlijk ook meer online kopen en
dat kan Early Bird extra geld opleveren. Probeer de SponsorKliks niet
te vergeten, het kost jou immers niets extra!
U kunt dit programma downloaden via:

Maar als u onderaan op onze website kijkt dan ziet u ook het logo van SponsorKliks
Klik hieronder op het SponsorKlik logo en u zult zien bij hoeveel bedrijven u zou kunnen
bestellen : https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=2997&cn=nl&ln=nl
Kopieer deze in de zoekbalk van u internet en login bij Early Bird U zou ervan opkijken wat er
allemaal kan. Zelf doe ik regelmatig bestellen voor eten, Thuisbezorgt.nl, maar ook o.a. Media
Mark, Coolblue en Aliexpress, en nog honderden andere bedrijven. Simpel geld verdienen
voor de vereniging en dat allemaal via één klik op SponsorKliks. Laten we met ze alle eens
kijken of we volgend jaar meer geld binnen kunnen halen. Wij als bestuur hopen dat u eens
gaat kijken en mee wil doen het kost u niets maar levert wel voor de Early Bird wel geld op.
Van deze gelden kunnen we als club weer wat extra activiteiten ontplooien, we vertrouwen op
uw medewerking
Wist u ook dat u kan meespelen met de VRIENDENLOTTERIJ en daarbij ook Early Bird kan
steunen. Even een belletje of via de website naar de vriendenloterij en door geven dat u de
basketbal verenging Early Bird wil steunen en we krijgen 50% opbrengst van uw lot voor

onze club. Denk er eens over na, ook dit kost u niets extra’s maar levert wel is op voor onze
club.

Algemene ledenvergadering (ALV)
We hadden in november de Algemene ledenvergadering over het seizoen 2019/2020
moeten houden maar door de Corona konden we helaas niet samen komen. We hebben
deze nu de Algemene ledenvergadering gepland op 28 januari 2021 van 20.30 tot 22.30 uur.
In de Karekiet, maar door de nu al bij ons alle bekende lockdown zitten we er nu over te
denken om hem online te gaan doen. Maar daar krijgt u 14 dagen voor de algemene
Ledenvergadering via een mail uitnodiging voor. Indien de ALV in de Karekiet plaats vind,
zal dit gebeuren in de sporthal op 1 ½ meter van elkaar en indien nog verplicht het dragen
van mondkapjes. Wij houden u op de hoogte welke keuze er gemaakt wordt.

Commissies
Ik stel hier nogmaals de vraag zit u ergens mee of heeft u vragen of opmerkingen dan kan
dat ook altijd via de mail: vragen@earlybird.nl
Deze vraag blijft helaas altijd terugkomen maar ik stel hem nogmaals, of er iemand is die
een commissie zou willen komen versterken. We zijn op zoeken naar vrijwilligers voor:
●
●
●
●
●

Jeugdcommissie
PR, subsidie/sponsoring commissie
Financiële administratie
Vrijwilligerscoördinator
Trainers

Het zijn kleine en grote functies, maar ze zijn alle nodig. Wij hopen dat er iemand bij komt. U
kunt contact opnemen met het bestuur, wanneer u interesse heeft.
WIJ WILLEN ALS BESTUUR ALLE LEDEN DIE ZICH WEER VOOR 100% VOOR EARLY
BIRD HEBBEN INGEZET BEDANKEN
WIJ WENSEN ONZE VRIJWILLIGERS EN ONZE LEDEN HELE FIJNE EN VOORAL
GEZONDE FEESTDAGEN TOE
WIJ HOPEN ELKAAR ZO SNEL MOGELIJK WEER IN 2021 LANGS DE LIJN OF IN HET
VELD ELKAAR TE BEGROETEN.

Met vriendelijk sport groet,
Nard de Leeuw
Voorzitter Early Bird.

Contactgegevens Early Bird
o Bezoekadres: Sporthal de Karekiet, Karekietpark 2, 1444 HV
Purmerend o Bankrekeningnummer: Rabobank IBAN NL52 RABO
01012.02.032
o Website: https://www.earlybird.nl
o Voorzitter: Nard de Leeuw, voorzitter@earlybird.nl
o Activiteiten: activiteiten@earlybird.nl
o Algemene vragen: vragen@earlybird.nl
o Bestuur: secretaris@earlybird.nl
o Financiën/contributie: penningmeester@earlybird.nl
o Kantine: kantine@earlybird.nl
o Ledenadministratie: info@earlybird.nl
o PR/Media: pr@earlybird.nl
o Rolstoelafdeling: rolstoel@earlybird.nl
o Sponsoring: sponsor@earlybird.nl
o Technische Commissie: tc@earlybird.nl
o Webmaster: webmaster@earlybird.nl
o Wedstrijdzaken: wedstrijdsecretaris@earlybird.nl

