
Beste leden, ouders/verzorgers van leden,  

Dinsdag 21 juni was de ALV, waarin het oude bestuur ons heeft voorgesteld als nieuw bestuur en we 

zijn gekozen door de aanwezige leden.   

Wie zijn wij?  
Wij zijn Vera van Dijk, Sabine Engelen, John Remmerts en Edward Feliks.  
 
We stellen ons zelf even voor: 
Ik ben Vera van Dijk, geboren en getogen in Noord Brabant, en sinds 20 jaar woonachtig in de 
Overbetuwe. Ik ben moeder van twee kinderen, waarvan de oudste – Sofie – met veel enthousiasme 
dit jaar aan basketbal is begonnen bij de U10. Aangezien zij zo fanatiek is, vond ik het meer de 
moeite waard om de club mede overeind proberen te houden.  
En dat is gelukt! We go for it, ik heb er veel zin in.  
 
Mijn naam is Sabine, als geboren en getogen Nijmeegse woon ik inmiddels alweer 10 jaar met veel 
plezier in Elst samen met mijn man David, onze kinderen Emma en Finn en hond Eevee. Ik ben 
werkzaam bij het Rijnstate ziekenhuis als functioneel applicatiebeheerder van het EPD (HiX).  
Emma heeft haar tweede seizoen bij de U10 er op zitten en zal volgend seizoen bij de U12 gaan 
spelen. Omdat ze altijd met veel plezier naar basketbal gaat, heb ik besloten dat ik (zonder enige 
basketbalkennis) me in wil zetten voor de club.  Zelf fiets ik graag, sinds kort ook op de racefiets met 
als doel om in september de Dam tot Dam te gaan fietsen.  
 
John is 43 jaar oud en vader van 2 jongens en 1 meisje. Mijn oudste zoon Simon speelt sinds 2 jaar 
basketbal (komend seizoen in de U14) en vindt dat helemaal geweldig. Ikzelf heb vroeger gevoetbald 
en loop nu hard en mountainbike graag. Tot 2 jaar geleden wist ik nagenoeg niets van basketbal, 
maar Simon heeft me aardig bijgepraat. Omdat ik werkzaam ben als accountant en ik graag iets wilde 
doen voor Unlimited heb ik me dan ook beschikbaar gesteld als penningmeester.  
 
Edward is 42 jaar oud en samen met Nelleke ouder van drie meiden waarvan de oudste, Emelie 
komend seizoen in de U12 speelt. Naast Unlimited en ons gezin ben ik werkzaam bij de Douane als 
behandelaar van bezwaarschriften. Tot dat Emelie met basketbal begon had ik geen ervaring met 
deze sport, ikzelf fiets graag op de race fiets en doe aan surivalrunning.  
 
Met ons als nieuw bestuur, en de vrijwilligers die hun taken willen voortzetten (waarvoor dank!) is de 
club (voorlopig) levensvatbaar.  
Voorlopig, omdat we elkaar nog steeds hard nodig hebben! 
Bovendien hebben we voor een goede, fijne en toekomstbestendige club meer vrijwilligers nodig.   
Met meer hulp met/van elkaar, is het makkelijker voor iedereen om dit op te brengen.  
 
De belangrijkste mededelingen, vacatures, belangrijkste doelen volgend seizoen zijn:   

Mededelingen 

1) We worden komend seizoen ondersteund en opgevangen door basketbalclub Batouwe te 
Bemmel.   

• Ondersteuning door het opleiden van scheidsrechters, tafelaars en trainers/coaches. En door 
het ondersteunen bij de trainingen. 

• Opgevangen door ons het komende seizoen de wedstrijden te laten spelen in De Kooi in 
Bemmel, waardoor wij nu tijdelijk geen wedstrijdsecretariaat hoeven te bemensen en we 
gebruik kunnen maken van hun kennis/ervaring en wedstrijdorganisatie.  



Dat is bijzonder, maar Batouwe wil gewoon graag dat Unlimited kan blijven bestaan. We zijn 

Batouwe dan ook enorm dankbaar voor de hulp die ze ons bieden. 

2) De U16 heeft momenteel te weinig spelers. Daarom gaan deze spelers voorlopig trainen en spelen 

in het U16 team van Batouwe.  Afhankelijk van de instroom t/m eind 2022 kan overwogen worden 

om een eigen U16 team in de 2e helft van de competitie te laten meespelen.   

3) Alle wedstrijden van Unlimited worden gespeeld in de Kooi.  

4) De teamindelingen met de trainers, coaches en teammanagers zijn bekend, deze delen we z.s.m. 

5) De Technisch Commissie (TC) bestaat komend seizoen jaar uit: Matthijs Hoekstra, Tom Hollander 

en Robbert Sardjoe (met ondersteuning van Simon Scholten, Batouwe).  

6) Uiterlijke datum voor het uitschrijven voor het nieuwe seizoen 15 juli 2022. We hopen natuurlijk 

dat iedereen blijft, maar mocht je toch besluiten om niet bij Unlimited te blijven, geef dit dan voor 15 

juli door, daarna is contributie verschuldigd. 

Doelen volgend seizoen:  

• Unlimited laten voortbestaan en groeien ;-) 

• Verbeteren communicatie met leden en vrijwilligers. Wil je ons input geven, hoe dit volgens 
jou/jullie kan? Geef het aan; 

• Frontnieuws komt er weer aan; 

• Scheidsrechters en tafelaars uit jeugd en ouders opleiden i.s.m. Batouwe;  

• Sponsoring oppakken; 

• Meer PR en activiteiten organiseren. 
 

Doelen lange termijn:  

• We hebben voor seizoen 2023-2024 voldoende vrijwilligers;  

• We zijn een club waar ‘iedereen’ bij wil horen;  

• Wij spelen na volgend seizoen gewoon weer in de Helster. 
 

Vacatures:  

1) trainers/coach U10 

We zijn op zoek naar ouders die de U10 willen trainen en/of coachen.   
Ons jongste team, met heel erg enthousiaste kinderen.   
Dit seizoen worden we ondersteund door een trainer van Batouwe, die zorgt voor de nodige 
begeleiding. Maar deze groep is/wordt groot en is enthousiast. Hij heeft dan ook hulp nodig van een 
hulptrainer, die op termijn wellicht een zelfstandige trainer kan zijn. Je krijgt een training vanuit de 
club i.s.m. Batouwe. 
Én wees gerust, je hoeft geen verstand van basketbal te hebben....plezier voor de kinderen is het 
belangrijkste, basketbal kennis volgt. 
Bij twijfel: neem gewoon contact op met een van de trainers of bestuursleden.  
 
 

 



2) Scheidsrechters 

We hebben twee aanmeldingen gekregen. Dat is nog niet genoeg. Er zijn nog tenminste 5 á 6 
scheidsrechters nodig.  Als scheidsrechter word je zo ingepland dat je voor of na de wedstrijd, een 
wedstrijd fluit.  
Ook hiervoor geldt: vele handen maken licht werk!  
Als ieder team tenminste zorg draagt voor 1 á 2 scheidsrechters (bij voorkeur zelfs in een roulatie 
systeem), dan is de club voorzien.  Dat zou dan betekenen dat je dan slechts 1x in de 2 maanden als 
scheidsrechter aanwezig bent.  
 
3) Tafelaars:  

De jeugdleden vanaf 13 jaar halen hun spelregelbewijs. Dit betekent dat ze ook ingezet worden om 
als tafelaar mee te helpen.  
De U14 en U16 worden daar dit jaar in begeleid door Batouwe. Meer info hierover volgt volgend 
seizoen.  
Ook als ouder kun je als tafelaar aan de slag. Wil je ons hiermee helpen? laat het ons weten. 
 
4) Wedstrijdsecretariaat:  
 
We hopen volgend jaar onze thuiswedstrijden weer in de Helster te kunnen spelen.  
Dit betekent dat we dan ook weer een wedstrijdsecretariaat nodig hebben. Iemand die (liefst samen 
met iemand) alles organiseert voor de competitie wedstrijden en de toernooien regelt.  
Dit is een belangrijke functie met flinke uitdagingen. Voorlopig neemt Batouwe dit nu mee in hun 
planning. Maar vanaf mei/juni 2023 moet dit dus bij ons ingeregeld zijn.  
Daarom nu alvast een oproep, zodat we dit samen goed kunnen voorbereiden.  
 
5) Ledenwerving:  
 
We zijn op zoek naar meer leden, want met meer leden kunnen we meer!  
Met name U16 leden zijn van harte welkom om het huidige team weer voltallig te maken bij 
Unlimited. Maar ook voor de U10, U12 en U14 zijn we op zoek naar enthousiaste kids om wellicht 
meerdere teams te kunnen creëren.  
Wie o wie heeft leuke ideeën en wil de club graag helpen met het enthousiasmeren van leden.  
Meld je bij een van de bestuursleden.  
 
6) Activiteitencommissie: 
 
Er zijn al wat vrijwilligers voor de activiteitencommissie, maar ook hier kunnen we altijd meer 
enthousiaste vrijwilligers gebruiken die een aantal keren per jaar leuke activiteiten bedenken en 
organiseren voor de leden. 
 

7) Algemene taken:  

Wil je je steentje gewoon een keer bijdragen?  
Mogen wij contact met je opnemen?  
Stuur ons dan even een berichtje.  
 

 


