JULI 2022

Welkom
Van harte welkom op de nieuwsbrief van Basket Sijsele.
Wij willen vanuit het clubbestuur meer communiceren
met onze leden. Dit zal onder andere gebeuren via deze
nieuwsbrief, maar ook op andere vlakken gaan wij hierop
inzetten. Heb je nog ideeën, laat ze ons weten! Bij wie
moet je zijn? Alles suggesties zijn zeker welkom!
Yvan De Craemer (voorzitter, verantwoordelijk voor
sportief beleid), Nico De Baene (secretaris,
kalenderverantwoordelijke, al het administratieve),
Peter
De
Coessemaeker
(penningmeester,
verantwoordelijk voor het financieel beleid), Nancy
Coens (verantwoordelijk voor de barwerking), Steven
Van de Keere (verantwoordelijk voor sponsoring en
public relations), Philippe Mus (verantwoordelijk voor de
evenementen) en Rik Buysse (ervaringsdeskundige
binnen basket Sijsele)

Thomas Kempinck (10), Joke Lowette (24), Milan Lycke
(11), Randy Masumbi-Nzambi (22), Jules Moens (7),
Nand Pieters (21), Philippe Saelens (17), Steven Van de
Keere (29), Duncan Versieck (11), Wout Verstraete (7) en
Guust Verwilst (18). Vergeet hen niet te feliciteren!

Medische fiches
Enkel wie voor het eerst een competitiewedstrijd speelt
of geboren is in 2004 of 2008 moet een nieuw medisch
attest
indienen
bij
Nico.
Meer
info:
https://www.basketbal.vlaanderen/nieuws/detail/medi
sche-keuring-niet-langer-jaarlijks-verplicht.

Wis je dat …
Kalenders seizoen 2022-2023
De proefkalenders staan online op onze website
(http://www.basketsijsele.be/index.php?s=kalender).
Dit zijn voorlopige kalenders. Tot 15 juli kunnen
thuisploegen hier nog wijzigingen aanbrengen. Wij
hebben alle thuiswedstrijden reeds gecontroleerd en
goed gezet. Kijk dus regelmatig op onze site!

Wie is er jarig in juli?
De volgende leden van basket Sijsele mogen deze maand
een kaarsje uitblazen. Het getal tussen haakjes is niet de
leeftijd, maar wel de verjaardagsdatum
!
Els Cosman (20), Frederik Denoyel (24), Tibo Denoyel
(17), Luka Eskens (10), Yarne Grammens (28),

Wij een nieuwe MILKA-actie aan het voorbereiden
zijn
Er nieuwe uitrustingen op komst zijn voor U14, U16,
U18, U21 en ONE.
Er nieuwe ballen (groot en klein) zijn aangekocht
Het zomerkamp doorgaat van 16 tot en met 19
augustus voor U10/U12. Inschrijven!
Het zomerkamp doorgaat van 22 tot en met 26
augustus voor U14/U16. Inschrijven!

Ideeënbus
Heb je een idee om deze nieuwsbrief of onze
werking nog te verbeteren? Aarzel niet
en laat het ons weten!
Tot de volgende …

