Nieuwsbrief Maart
NL doet maart 2018
Op zaterdag 10 maart a.s. is het de nationale vrijwilligersdag. We gaan dan
klussen in de Tarthorst. Wil jij meehelpen? Meld je dan aan via
info@plutobasketbal.nl, of kom op zaterdag ochtend om 8.30 uur naar de
Tarthorst.
Klussen die gedaan zullen gaan worden, zijn:
 Verven van het scheidsrechterhok
 Opruimen en schoonmaken van de
twee materiaalhokken
 Verven van de kleedkamers
We hopen op een grote opkomst! Voor materialen wordt gezorgd.

Bardiensten
Vanaf 1 januari 2018 is de invulling van de
bardiensten bij teams neergelegd. Er is een
rooster met verantwoordelijke teams naar alle
leden gestuurd.
Het rooster is in te zien op de website:

plutobasketbal.nl/informatie/124-barrooster-2018
We merken helaas dat de bar niet altijd bemand is. Dat is jammer vanwege
gederfde inkomsten voor de club (waar we weer leuke dingen van kunnen
doen), maar ook niet gastvrij naar onze tegenstander.
Dus: is je team ingedeeld, zorg dan dat iemand achter de bar staat.

U8-trainingen
Sinds een jaar verzorgen we een training voor kinderen in de
U8 leeftijd, op maandag van 17-18 uur. Een aantal van deze
kinderen stroomt binnenkort door naar de U10 waardoor er
plaats is voor nieuwe kinderen in de U8. Weet jij iemand van
6-7 jaar die mogelijk wil basketballen, geeft het dan door.
Geïnteresseerden mogen 5 maal gratis meetrainen.

Scheidsrechters
Om teams voor de competities bij de NBB
ingeschreven te krijgen moet er vanuit de
club één gekwalificeerde scheidsrechter
geleverd kunnen worden voor 100% of 2
voor 60%.
We streven ernaar Pluto binnen enkele jaren weer landelijk te laten spelen,
en we zoeken daarom mensen die zich willen inschrijven voor een cursus
BS3 of BS 4.
Dus vind je het leuk om wedstrijden te leiden en zou je je vaardigheden
daarin willen verbeteren en daarmee tegelijk Pluto te helpen om landelijk
te kunnen spelen?
Meld je aan bij

bestuur@plutobasketbal.nl

Pluto Jeugdkamp
Op 25, 26 en 27 Mei wordt het Pluto jeugdkamp weer
gehouden.
Zoals al eerder gemaild gaan we ook dit jaar weer naar
Otterloo.
Kijk op de website:

plutobasketbal.nl/informatie/nieuws/128-inschrijving-jeugdkamp-gestart
of mail naar

jeugdkamp@plutobasketbal.nl

Pluto M16-1 versus BVA M16-1
Op 17 Maart om 15.15u spelen onze U16 jongens tegen
BV Amsterdam in de Tarthorst.
Kom kijken en moedig onze jongens aan !!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit was het weer voor deze maand. Als je ook wat kwijt wilt in de
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