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Sportieve prestaties
De leden van BC Rebeo hebben het afgelopen jaar weer veel sportieve prestaties geleverd. Er namen 8
teams deel aan de competitie en zowel het eerste als het achtste team werden kampioen. En ondanks
het feit dat er enkele teams wat hoog waren ingedeeld, hebben ook zij heel goede prestaties geleverd.
6 juni vond het jaarlijks J5 toernooi weer plaats. Hier namen veel kinderen van onze club aan deel en
het toernooi was wederom door een groep vrijwilligers prima geregeld. Op 12 en 26 oktober werd
door de senioren van onze club gestreden om de Fred Winters Trofee. Ook dit jaar bezochten leden
toernooien elders en nam een grote groep deel aan de Limburgse Kampioenschappen.
Op 19 febr 2011 vonden de clubkampioenschappen plaats Dit jaar konden ook de recreatieve senioren
spelers zich inschrijven en namen de senioren competitiespelers ook deel aan de kampioenschappen.
Er was ook regelmatig overleg tussen het bestuur (of Mark Brouns namens het bestuur) en de trainers.
Daarnaast zijn we gestart met evaluatie bijeenkomsten met de ouders van de jeugd competitiespelers.
Zaken lopen nog niet zoals het moet en op deze manier hopen we knelpunten sneller in kaart te brengen
en de communicatie tijdens de competitie beter te laten verlopen. Deze evaluatiebijeenkomsten zullen
in het begin van de competitie, halverwege en aan het einde ervan plaatsvinden.
Er is al vaker verzocht om extra trainingsmogelijkheden te krijgen. Dit jaar is het gelukt en was het
voor een groep leden mogelijk om in de periode van juni tot september op de maandagavond extra te
trainen. Helaas is er wat de traingingen betreft ook een minpunt: Jean-Paul heeft per 1 maart afscheid
genomen als trainer van de senioren.
Overige activiteiten
Ook dit jaar werden er weer enkele andere activiteiten georganiseerd zoals een BBQ als dank voor de
vele hulp van de vrijwilligers, een bezoekje door de jeugd aan Toverland, sinterklaasviering en een
tocht naar de schaatsbaan.
Financiën
Het afgelopen jaar hebben we een positief saldo overgehouden zodat we weer wat meer reserve hebben
kunnen opbouwen. De penningmeester zal later tijdens deze ALV hier dieper op ingaan.
Het vinden van een grote sponsor lukt niet, wel is het clubje “vrienden van BC Rebeo” wat gegroeid.
Verder is er weer extra geld binnen gekomen door het project naschoolse opvang, de Sponsorloterij en
de sponsoractie van de Plus.
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