
 

Elst, 30 Mei 2022 

Onderwerp: Update toekomst Unlimited 

 

Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

 

Zoals bekend heeft onlangs een groep ouders onderzoek gedaan of er een toekomst is voor 

Unlimited in combinatie met een samenwerking met Batouwe Basketbal. Op 17 mei 2022 hebben zij 

de uitkomst van dit onderzoek met jullie gedeeld. Het beeld dat uit de enquête bleek, is dat er te 

weinig vrijwilligers zijn voor een toekomst. Na deze brief zijn er echter nog een aantal reacties 

gekomen waaruit het enthousiasme en de bereidheid om een steentje bij te dragen blijkt. Door deze 

reacties in combinatie met de afspraken met Batouwe Basketbal heeft deze groep ouders besloten 

de uitdaging aan te gaan om een nieuw bestuur te vormen en Unlimited te laten voort bestaan. 

Goed nieuws dus!   

Deze ouders die een nieuwe bestuur willen gaan vormen moeten nog gekozen worden tijdens een 

Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze vergadering zal het oude bestuur aftreden en stellen de 

nieuwe bestuursleden zich verkiesbaar. Wanneer zij gekozen zijn, kunnen ze met volledige mandaat 

vanuit de leden aan de slag met deze klus. 

Aangezien het de laatste maanden onzeker was of Unlimited zou voorbestaan was er een ledenstop 

in werking gesteld. Nu een doorstart zeker is heeft deze ledenstop geen functie meer en wordt de 

ledenstop per direct opgeheven, welkom nieuwe leden.  

In verband met de onzekere toekomst en de corona perikelen was tot op heden de 3e periode van 

dit seizoen niet geïncasseerd. Er is besloten dat deze 3e periode alsnog geïncasseerd gaat worden 

met een mindering van 50%.  

Zoals hiervoor uitgelegd moet het nieuw te vormen bestuur gekozen worden. Dit moet worden 

gedaan tijdens de Algemene Leden Vergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 21 

juni 2022  bij zalencentrum  “Onder de Toren”, Sint Maartenstraat 34 in Elst om 19:30 uur. Uw 

aanwezigheid is nodig om het nieuwe bestuur te kiezen zodat zij vervolgens het volgende seizoen 

vorm kunnen gaan geven.  

Tijdens deze vergadering zal ook het afgelopen seizoen doorgenomen worden en wordt de 

financiële staat doorgenomen met de leden. Ook verwacht het te kiezen nieuwe bestuur dan te 

kunnen laten zien hoe de teams volgend seizoen zijn verdeeld en wie de trainer(s)/coach zal zijn. De 

complete agenda volgt op een later moment. 

 

Wij zien jullie dan ook graag op dinsdag 21 juni 2022! 

 

Met vriendelijke groet, 

Robbert Sardjoe (Voorzitter) 

Edward Feliks (te verkiezen voorzitter) 


