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Hallo allemaal,
Inmiddels loopt het seizoen al op zijn einde. De laatste competitiewedstrijden zijn voor de meeste teams gespeeld.
Een seizoen waarin de meisjes U18 drie wedstrijden voor het einde van de competitie al kampioen van Zeeland zijn
geworden (gefeliciteerd meiden) en de jongens U18 op 12 mei in Bakel gaan strijden voor het kampioenschap van de
hoofdklasse Rayon Zuid. De overige teams zijn allen (boven) in het linker rijtje geëindigd.
In dit nummer komt verder nog aan bod:
- Busreis naar Final4 Jongens U18 in Bakel op zaterdag 12 mei, opgave voor 1 mei a.s.
- Opbrengst Rabo Clubkas Campagne 2012
- EMTE goede doelen actie (21 april t/m 23 juni)
- BBQ – 3-point shoot
Graag tot binnenkort ergens in de zaal!
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Busreis Final4 JU 18 op 12 mei a.s.
Zaterdag 12 mei a.s. spelen wij, jongens U18 van BC Vlissingen, in Bakel voor het kampioenschap in de hoofdklasse
Rayon Zuid. Wij zouden het geweldig vinden als we ook daar gesteund worden door veel supporters. Na een
succesvolle reguliere competitie zou daar de kroon op het seizoen kunnen worden gezet met de titel. Het idee is om
daar met een supporters bus naar toe te gaan. Dit is alleen (financieel) mogelijk als we deze bus ook vol kunnen
krijgen! De final4 bestaat uit twee halve finales (nr. 1-4 en 2-3) en een finale.
Dus kom ook mee want wij kunnen jullie steun goed gebruiken, en dit wil je uiteraard niet missen! Geef je daarom zo
snel mogelijk op bij Amar of Leon. Dit kan ook via de mail (airjordan23@live.nl en leonwitsel@hotmail.com).
De kosten zijn 15 euro per persoon en bij opgave direct te betalen (gepast) aan Amar of Leon. Je kan het geld ook
gelijk overmaken op de rekening van BC Vlissingen. Dit moet uiterlijk voor 1 mei a.s! (het bankrekeningnummer van
BC Vlissingen is 1663.58.649 t.n.v. BC Vlissingen te Middelburg). We hebben plek voor 57, maar minimaal 50
supporters nodig om de bus te laten rijden. Dus laat zo snel mogelijk weten of je mee gaat, want bij te weinig animo
zal de bus helaas niet kunnen rijden. Opgave is mogelijk tot uiterlijk 1 mei a.s!
In Bakel wordt tevens het All Star Gala van Rayon Zuid gehouden. Het programma is als volgt:
12.15-14.15
All Star Game dames hoofdklasse: BC Kimbria (kampioen) – All Star team DH
12.15-14-15
Barons H2 – Attacus H2 (kampioenen heren overgangsklassen A en B)
14.15-16.15
Halve finales jongens U16 hoofdklasse (o.m. WBB Giants,The Black Eagles 2 en High Five)
16.15-18.15
Halve finale jongens U18: BC Vlissingen - Blauw Wit
16.15-18.15
Halve finale jongens U18: Black Eagles - BC Virtus
18.15-20.00
All Star Game heren hoofklasse
20.00-22.00
Finale jongens U18 (BC Vlissingen?)
20.00-22.00
Finale jongens U16
Het vertrek zal zijn tussen 13.00 en 13.30 uur vanaf de Baskensburg en indien de finale gehaald wordt (waar we
natuurlijk wel van uitgaan!) is de aankomst terug in Vlissingen gepland rond 1.00 uur.

Rabobank Clubkas Campagne 2012
De eerste deelname heeft BC Vlissingen € 380 opgeleverd. Dank voor jullie stemmen! Ook in 2013 hopen we weer op
jullie stemmen. Heb je een rekening bij de Rabobank, meld je dan ook aan als lid van de Rabobank (dit kost niets
extra’s). Alleen dan kun je volgend jaar ook stemmen uitbrengen voor een volgende Clubkas Campagne.

EMTE ‘goede doelen actie’, ook Middelburg steunt BC Vlissingen
Vanaf vandaag tot en met zaterdag 23 juni is BC Vlissingen als goed doel aangemerkt door de EMTE MiddelburgMagistraatwijk. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvangt u een munt (vergelijkbaar met de AH-actie vorig jaar). Er
zijn 10 goede doelen, het doel met de meeste munten ontvangt € 1.000 aflopend tot de nummers 7 t/m 10 ieder €
75. Doe je al boodschappen bij de EMTE in Middelburg (ook bij de vestiging in Dauwendaele)? Vraag dan om de
muntjes en doe hem in de spaarbuis van BC Vlissingen (deze staat alleen in locatie Magistraatwijk, J. van
Reigerbergstraat 11-13). Heb je nog familie, vrienden of collega's in Middelburg wonen, stuur deze nieuwsbrief door
met de vraag of ze ook voor BC Vlissingen willen sparen! Munten kun je ook inleveren bij leden van BC Vlissingen.

BBQ – 3-point shoot
Op zaterdag 2 juni houden we de verenigings-bbq. Voorafgaand zullen we weer een 3-point shoot actie houden om
daarmee wat extra geld voor de vereniging binnen te gooien, zodat we ook komend seizoen weer van start kunnen g
aan. Meer informatie volgt later.
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Gezocht!

Gezocht (deel 2)

We zijn op zoek naar een nieuwe "redacteur" voor de Bucket
Inn. Ook komend seizoen willen we proberen om 6x de Bucket
Inn te verspreiden (1x per 2 maanden) onder de leden,
supporters en relaties. Het format staat, alleen hebben we wel
weer wat vulling nodig, waar jij mede voor kan zorgen.

Ook dit seizoen zullen we als vereniging weer
de nodige (financiële) middelen moeten
vinden om alle teams weer een seizoen te
kunnen laten basketballen. Heb je goede
ideeën waarmee we de vereniging kunnen
helpen, laat het dan aan het bestuur weten.
Ook zijn we nog op zoek naar versterking van
de sponsorcommissie. Heb je interesse, laat
het Louw even weten.

Heb je interesse of vragen? Heb je informatie die je wil laten
plaatsen? Neem even contact op met Ronny.
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Toyota De Jonge

Goes-Vlissingen www.toyota-dejonge.nl

VRIENDEN VAN BC VLISSINGEN
U kunt BC Vlissingen steunen met
een bijdrage van € 50,00 per
seizoen. Wordt u de volgende?

Dean Mulder, Mevrouw
Vermue, Eppings & Marcusse,
Familie Joosse, Victor Vermue,
Paul van Dijke, Shanila Kalpoe
met U-Bounce, Ron & Thea
Roelands, Ronny de Troije,
Benjamin Steenbeek, An de
Jong, Henk de Jong, Tom
Joziasse, Strandpaviljoen Panta
Rhei, Johan & Annemarie van
Pelt, Familie de Paauw, Danilya
& Joëlla & Charell Barten,
Abuelo, Patrick Kompier,
Familie Kompier, Familie Schrier
en twee anonieme vrienden.
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Verenigingspas Sport 2000 Middelburg
Alle leden hebben een verenigingspas, waarmee we als vereniging punten kunnen sparen bij
Sport2000 in Middelburg. Per euro op het aankoopbedrag (niet op aanbiedingen) ontvangt de
vereniging een punt. Bij honderd punten kunnen deze ingewisseld worden ter waarde van 5 euro.
Aan het einde van het jaar verdubbelt Sport2000 Middelburg het puntentotaal.
Dus als je sportkleding of schoenen nodig hebt, ga eens kijken en gebruik je sportpas! Heb je vragen
naar een specifiek artikel wat niet in de winkel ligt, schroom dan niet om het te vragen bij de kassa.
Jullie zijn welkom op de Mortiereboulevard 20 in Middelburg. Ook elke zondagmiddag geopend.
Sport2000 is shirtsponsor van heren2.
Heb je nog geen sportpas, vraag er dan één bij Ronny.

Bellamypark 34-36 0118-414119 www.parccentral.nl

mail: parccentral@zeelandnet.nl

