
  
  
  
  

Beste   leden   van   Green   Eagles,   
  

De   donkere   en   gezellige   dagen   voor   Kerst   zijn   in   aantocht   en   het   jaar   
2020   loopt   op   zijn   eind.    Dit   jaar   zal   de   geschiedenisboeken   ingaan   
als   het   jaar   van   de   Covid-19   pandemie.   
  

We   hebben   een   bijzondere   periode   achter   de   rug   die   begonnen   is   
met   een   lockdown   half   maart.   Tijdens   de   zomerperiode   konden   we   
weer   buiten   basketballen   en   na   een   korte   zomerstop   zijn   we   in   
september   weer   in   de   zaal   begonnen   met   trainen   en   competitie   
spelen.   Tijdens   deze   periode   zagen   we   allerlei   versoepelingen;   
het   leven   kwam   als   het   ware   weer   op   gang.   Natuurlijk   waren   we   
blij   dat   er   weer   gebasketbald   mocht   worden,   maar   bij   iedere   
versoepeling   of   juist   aanscherping   van   de   regels   moesten   we   goed   
nadenken   hoe   we   hier   als   club   mee   om   gingen.   Half   oktober   werden   
de   competities   weer   stilgelegd   en   kon   er   alleen   nog   maar   
getraind   worden   tot   de   leeftijd   van   18   jaar.   Vanaf   half   december   
is   alles   helaas   weer   helemaal   stilgelegd.   
  

Kijkend   naar   komend   jaar   zijn   er   nog   veel   vraagstukken,   want   de   
1,5   meter   regel   blijft   voorlopig   nog   wel   van   kracht.   Als   er   weer   
versoepeld   gaat   worden   dan   vraagt   het   van   ons   allemaal   weer   
flexibiliteit,   aandacht   en   inzet.   Het   virus   is   voorlopig   nog   
niet   weg   en   alleen   door   ons   bewust   te   blijven   van   de   risico’s   en   
onszelf   en   elkaar   in   acht   te   nemen   houden   we   het   onder   controle   
of   beter   nog   we   winnen   de   wedstrijd   tegen   het   virus.   

Normaal   gesproken   gaan   1   december   de   facturen   er   weer   uit   voor   de   
contributie   van   de   2e   helft   van   het   seizoen.   Dit   hebben   we   als   
bestuur   even   uitgesteld   omdat   het   afgelopen   half   jaar   voor   iedereen   
anders   is   geweest   en   we   nog   niet   weten   of   we   dit    seizoen   nog   gaan   
basketballen.   De   basketbalbond   heeft   wel   voorgesteld   om,   als   we   weer   
mogen   beginnen   met   basketballen,   het   seizoen   dan   te   verlengen.   
Voorlopig   is   dit   echter   nog   niet   aan   de   orde.   
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Wij   hebben   als   bestuur   het   streven   om   iedereen   weer   te   compenseren   
voor   de   kosten   die   niet   gemaakt/uitgegeven   zijn,   maar   zolang   we   nog   
niet   weten   of   we   nog   gaan   basketballen   kunnen   we   hier   nog   niets   over   
zeggen.   
  

Er   is   ook   nog   nieuws   omtrent   het   nieuwe   clubhuis   met   sportzaal   
aan   de   Sportlaan.   De   bouwcommissie   heeft   de   afgelopen   weken   hard   
gewerkt   met   de   gemeente   en   de   architect   om   de   puntjes   op   de   i   te   
zetten   van   het   programma   van   eisen.   De   volgende   stap   is   dat   er   
offertes   bij   aannemers   zullen   worden   aangevraagd   en   er   een   
aannemer   geselecteerd   zal   worden.   Ondertussen   gaan   wij   ons   
verder   buigen   over   het   financiële   plaatje.     
  

Hieronder   een   nog   wat   impressies   van   de   architect:   
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Via   deze    link    vindt   u   meer   informatie   over   de   nieuwe    sportzaal   aan   

de   sportlaan.   

  
Laten   we   dankbaar   zijn   dat   in   de   afgelopen   periode   is   gebleken   hoe   
fijn   het   is   dat   wij   altijd   op   onze   vrijwilligers   kunnen   rekenen.   
Zowel   in   de   zaal,   als   achter   de   schermen.   
  
Ik   wens   iedereen   fijne   Kerstdagen   en   een   bijzonder   goed   uiteinde.   En   
vooral,   blijf    gezond   in   2021!     

Met   vriendelijk   groet,   
Richard   Otto   
Voorzitter   MBV   Green   Eagles   
dd   20-12-2020   
  
  

P.s.   Als   u   vragen   of   twijfels   heeft,   schroom   niet   om   die   aan   het   
bestuur   te   stellen   of   kenbaar   te   maken.   
(voorzitter@greeneagles.nl)   
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https://www.maassluis.nl/nieuwbouwprojecten-en-herontwikkeling/

