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Nieuwsbrief Mevo’80 

Welkom in het nieuwe seizoen 
Hallo basketballers van mevo 80! 

Hier is tie dan hoor: de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en 

een kleurtje heeft gekregen van het (bescheiden) Nederlandse zonnetje. 

We kunnen de dagen alweer aftellen naar de eerste training toe: deze is op dinsdag 4 september. We hebben ook andere 

tijden.  

Dit doordat we gaan trainen met 3 mini-teams. Hier hebben we heel veel zin in en zijn benieuwd. Het biedt in ieder geval ook 

perspectief voor nieuwe leden in die leeftijdscategorie en ook daar zijn we blij mee. Trainingstijd mini s : 1830-1930 

De u18 traint om 1930-2030. Dit is een mix van jongens met een aantal jaar basketbalervaring en jongens die net zijn begon-

nen 

De heren tenslotte trainen om 2030-2130. 4 september is ook de eerste dinsdag van de maand dus de recreanten worden ook 

verwacht.  

Iedereen mag (eigenlijk MOET) elke dinsdag eerder komen, zodat iedereen omgekleed is en al een warming-uppie heeft ge-

daan. Dan kan op de aangegeven tijden gelijk begonnen worden met de trainingen! De trainers zijn ook al eerder aanwezig. 

Verder hopen we dit seizoen veel gebruik te kunnen maken van de nieuwe baskets aan de zijkanten van de grote zaal. De 

dribbelbrillen voor iedereen en zeker voor de nieuwe mensen!  

Een paar activiteiten hebben we dit seizoen ook weer. Data die al bekend zijn: 

-dinsdag 11 september: bezoek van Richard Asscheman tussen de u18 en de heren, voor alle geinteresseerden 

-vrijdag 21 september: mevo 80 verenigingsdag 

Genoeg mededelingen om te vermelden en om er weer heel errruuugg veel zin in te hebben in het seizoen 2012-2013! 

 www.mevo80.nl  

  

Een welkomst woord van de voorzitter . 

 
Beste (jeugd)leden ,ouders , sponsors , donateurs en belangstellenden , 

Er breekt voor ons weer een nieuw basketball seizoen aan , 2012/2013 . We hebben toch wel een bewogen seizoen achter 
ons gelaten , met een goed plan voor de toekomst neergezet op de jaarvergadering in juni . Er is veel werk gedaan achter de 
schermen om onze vereniging weer meer draagkracht te geven met de opbouw van onderen af . Dat resulteert nu al in de 
start met 2 mini teams in de competitie van zeeland! Het jeugdteam is goed bezet en het herenteam wordt steeds meer 
verjongend en ze worden steeds beter opgeleid . We hebben nog een aantal vernieuwingen in petto , maar zullen die voor-
zichtig gaan introduceren , voor alle betrokkenen zoals spelers en kader. Ook het kader wordt stap voor stap opgeleid. Na-
tuurlijk kunnen we hulp bij al deze zaken goed gebruiken , alle hulp , klein of groot zal zeer gewaardeerd worden. Tot slot 
wens ik een ieder een goed basketball seizoen toe. 

Namens het bestuur van basketball vereniging Mevo-80  

 
Arthur Scheele  


