
 
 
Beste leden en ouders/verzorgers van BC Titans, 
 
 
BC TITANS biedt binnen een sportieve cultuur voor iedereen de mogelijkheid het maximale 
uit zichzelf te halen, waarbij prestatie en plezier hand in hand gaan.  
De opleiding van jeugd staat centraal met als doel de talenten van de leden te herkennen en 
optimaal te ontwikkelen.  
We streven naar een gezonde wil om te winnen waarbij FAIRPLAY bovenaan staat! 
 
Kortom: Basketball voor sport en ontspanning, maar ALTIJD met PLEZIER! 
 
Juist om aan te tonen dat het hoofddoel van BC Titans nog steeds centraal staat zijn er een 
aantal zaken die we bij jullie onder de aandacht willen brengen. 
 

 Corona: We zijn allemaal klaar met Corona, maar helaas is Corona nog niet klaar 
met ons. Heb je klachten blijf thuis en laat je testen. Deze bekende spreuken zijn 
helaas nog steeds van toepassing. 
Op de site staan alle regels en als er iets veranderd, zullen we dat daar zo snel 
mogelijk proberen bij te werken. Hou de site in de gaten en neem bij twijfel contact op 
met de trainer of iemand van het bestuur. Als wij het ook niet weten kunnen we het 
wellicht voor je navragen.  
 

 ALV: De nieuwe datum voor de jaarlijkse ALV is vastgesteld op vrijdag 11 
december 2020, reserveer deze alvast in jullie agenda. Nadere info volgt nog 

 
 Vacatures: Tijdens de afgelopen B-ALV is zijn er veel reacties geweest op de 

diverse vacatures die we al geruime tijd open hadden staan. Door de Corona 
beperkingen was het helaas niet mogelijk om iedereen persoonlijk te benaderen en 
de mogelijkheden te bespreken om het “werk” in de vereniging te verdelen. We 
hopen snel weer iets af te kunnen gaan spreken. 
 

 Rabo Clubsupport: BC Titans doet ook dit jaar weer mee aan Rabo Club Support. 
Je hebt de Tv-reclame wellicht al gezien. 
Heb jij, familie, vrienden of kennissen met een betaalrekening bij de Rabobank, meld 
je dan kosteloos aan als lid van de Rabo-familie. Je kunt dan van 5 oktober tot en 
met 25 oktober kosteloos je stem uitbrengen op onze vereniging. 
Doe mee…! Jouw stem is geld waard…! In totaal tot wel enkele honderden €uro’s…! 
Kunnen wij rekenen op de stem van jou?  
Kijk voor meer info op https://www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-oost/lid-worden . Je 
kunt deze informatie ook doorsturen naar iedereen die BC Titans een warm hart 
toedraagt. 



Vorig jaar hebben we een leuk bedrag mogen ontvangen, maar dat kan natuurlijk 
altijd beter! De opbrengst gaat rechtstreeks in kas en komt zo volledig ten goede van 
alle leden. 
 
 

Tot ziens in de sporthal – kantine – op de tribune, zodra het weer mag en breng vooral je 
stem uit! 
 
Met sportieve groet namens het bestuur van BC Titans, 
 
 
Angelique en Eric Janssen 
Secretaris BC Titans 
 
Sponsor BC Titans gratis! 
Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om via de Sponsorkliks knop op 
www.bctitans.nl te kijken of het bedrijf waar u iets wilt bestellen deelneemt aan SponsorKliks. 
Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 300 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar 
gaat er een commissie naar BC TITANS. 
U sponsort ons dus gratis! 

 
 


