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1. Seizoen 2020-2021
Bij deze wensen we ook vanwege het volledige clubbestuur aan iedereen de traditionele
nieuwjaarswensen toe.
Alles begint met een goede gezondheid, en meer specifiek naar de spelers/speelsters dat er
snel sportief perspectief moge zijn voor het ongetwijfeld meest speciale seizoen ooit, een
seizoen dat er eigenlijk nooit één geweest is.
We zijn januari. Halfweg het “seizoen”. Tijd dus om een stand van zaken op te maken...
We zijn het seizoen 20-21 gestart zoals het vorige werd beëindigd: in de ban van het
coronavirus. Augustus is traditioneel de maand waar onze seniorploegen met de voorbereiding
van de competitie van start gaan………… niet dus.
Ook de maand september werd overgeslagen om in oktober dan uiteindelijk toch de eerste
wedstrijden te spelen.
Omdat geacht werd dat het virus op de jeugd minder pak had, zijn zij wel in september van
start kunnen gaan.
MAAR!
Het noodlot sloeg half oktober toe: een tweede lockdown trof ons land waardoor alle
contactsporten voor alle +12 jarigen werd platgelegd………… en daar zijn we nu spijtig genoeg
nog steeds.
De afgelopen maanden werd veel gespeculeerd over een datum waarop de competitie terug
zou kunnen herstarten… maar helaas: op zondag 10 januari is het doek reeds definitief
gevallen over de competitiewedstrijden van dit seizoen voor alle +12 jarigen.
Basketbal Vlaanderen heeft beslist dat er te weinig positief perspectief is om nog min
of meer een normale herstart te organiseren dit seizoen.
Wat nu?????
Tja, vermits de coronastatistieken voorlopig niet echt aan het gewenste tempo verbeteren, is
dit niet echt een verrassing en kunnen we alleen maar begrip hebben voor deze drastische
beslissing, hoe erg we het ook vinden.
Toch hopen we, naar het einde van het seizoen toe, in de mate dat het toegelaten is in functie
van de evoluerende cijfers, toch nog wat trainingen, en wie weet, wat vriendenmatchen te
kunnen organiseren.
Uiteraard is het onmogelijk daar een datum op te plakken of enige beloftes te doen.
Alleen de U8, U10 en U12 ploegen hebben tot nu toe hun seizoen quasi volledig kunnen
afwerken, en daar verandert (voorlopig) weinig aan… al mogen de clubs zelf hun
herstartdatum kiezen na de winterstop-kerstvakantie, en dat zonder daarvoor gesanctioneerd
te worden.
Zo zijn er in januari voor sommige ploegen wel al een aantal wedstrijden weggevallen.

2.

BCG georganiseerde Basketbalkampen

Ook, weeral vanwege het coronavirus, zat er dit seizoen geen herfstkamp in.
Voor de U10 spelers hebben we met de kerstvakantie wel een ministage kunnen organiseren
waarop dan ook gretig wed ingetekend.
3.

BCG Smulfestijn van 17-18 oktober

Ook dat moest er, steeds om dezelfde reden, aan geloven.
Hier werd echter door ons feestbestuur een succesvol alternatief op poten gezet.
Voor de eerste keer in onze geschiedenis werd noodgedwongen een take-away actie van
spaghetti op touw gezet…. en dat werd dankzij al onze leden een groot succes. Een
welgemeende dank u hiervoor aan iedereen.
4.

Lidgelden

Al hebben weinigen onder jullie al hardop de opmerking gemaakt, toch heeft wellicht iedereen
zich de vraag al gesteld: “Wat met onze lidgelden die we betaalden waarvoor we nog
maar weinig basketplezier in de plaats gekregen hebben?”.
Een zeer terechte vraag die alle begrip verdient… en waarvoor we met het bestuur dan ook al
de nodige beslissingen genomen hebben.
Er is namelijk nu al een ingenieus en transparant systeem opgesteld waarbij voor iedere
training en iedere wedstrijd die door Corona is weggevallen, op het einde van het seizoen een
gedeeltelijke terugbetaling van de lidgelden voorzien is.
Tot slot nog één zeer belangrijke boodschap: hou het inmiddels veilig door de opgelegde
maatregelen strikt op te volgen. Het zal onze geliefde sport alleen maar ten goede komen.

