KSTBB Nieuwsbrief
Augustus 2015
Koninklijke Sint-Truidense Basketbal
Truilingenstraat, 96
B-3891 Borlo

Beste leden, sponsors, supporters en sympathisanten,
Sinds begin augustus zijn wij als bestuur weer druk bezig met de
voorbereidingen van het nieuwe seizoen 2015 - 2016. KSTBB zal
dit seizoen van start gaan met 3 senioren- en 6 jeugdploegen
waarvan de A-ploeg, de miniemen en de pupillen landelijk spelen.
Met onze eerste ploeg speelden wij vorig seizoen voor de tweede
keer op rij kampioen en promoveerden naar 2e landelijke.
Zoals vorige seizoenen is de ploeg opgebouwd rond eigen
beloftevolle jongeren, aangevuld met enkele versterkingen om de
vertrekken (Toon Lenaerts, Raf Gubbelmans & Dimitri Audoor: allen gestopt) op
te vangen. Volgende jongens komen de A-kern aanvullen: Emmanuel Mampuya,
Sam D’huys, Nick Bormans & Frits Hermans. Na twee jaren intensief en goed te
hebben samengewerkt met coach Joris Swillen, wordt de sportieve leiding
overgenomen door Jo Lesuisse. Wij wensen Joris verder veel succes toe in
Vilvoorde.
Samen met het nieuwe schooljaar begint –i.s.m. de stad Sint-Truiden– ook de
“september open sportmaand”. Een gelegenheid om uw zoon misschien wel aan te
moedigen voor en te initiëren in de basketbalsport. Dit kan elke woensdag tussen
15u30 en 17u00 in de sporthal St-Pieter.
Een basketbalploeg runnen is geen goedkope aangelegenheid. Enkel lidgelden
volstaan niet, zeker als we er voor opteren deze democratisch te houden. Dit
betekent dat we als club nog op diverse andere inkomsten moeten rekenen. In de
eerste plaats kunnen we hiervoor rekenen op onze talrijke trouwe sponsors,
waarvoor dank. En ten tweede organiseren we als club ook nog enkele
nevenactiviteiten, noem ze gerust extra-sportieve activiteiten, waarop we jullie
talrijk verwachten. Onze eerste extra-sportieve activiteit organiseren we
traditiegetrouw aan het begin van het nieuwe seizoen: de openings-BBQ (informatie
vindt u op de volgende blz. van deze nieuwsbrief en op onze club site –
www.kstbb.be). Wij hopen op een talrijke opkomst tijdens onze verschillende
wedstrijden. Zo kunnen mede dank zij U KSTBB terug op een plaats brengen waar
wij thuishoren.
Wij wensen jullie alleszins een sportief en aangenaam basketseizoen toe.
Met vriendelijke groeten,
Ludo Van Beeck, Voorzitter, namens het Bestuur van KSTBB

[Datum]

BEGIN SEIZOEN BBQ
Zaterdag 29 augustus 2015
Vanaf 18u00
Sportzaal Tuinwijk

•

Volwassenen: Barbecueworst – Kipbrochette – Spieringkotelet –
groentenbuffet met aardappelsalade, pasta en rijst: 15,00 € pp.

•

Kinderen: Barbecueworst – groentenbuffet met aardappelsalade, pasta
en rijst: 8,00 € pp.

Inschrijvingen voor maandag 24 augustus via het formulier op onze
website of telefonisch bij Ludo Van Beeck (0477-243526)
Aansluitend nodigen we jullie eveneens uit de wedstrijd van de A-ploeg
bij te wonen (Beker van Vlaanderen: KSTBB - Wuustwezel)
Enkele praktische gegevens
Al de praktische gegevens (kalenders, uitslagen, trainingsuren, enz.) kunt u vinden op onze
administratieve site : http://kstbb.sportadministratie.be
Bijkomende informatie (algemene gegevens, foto’s, lates news, …) vindt u op onze traditionele
site: http://www.kstbb.be
Bezoek ons ook op facebook: https://www.facebook.com/kstbb.koninklijkesinttruidensebasketbal
Vraag uw seizoen lidkaart aan bij de eerstvolgende thuiswedstrijd aan de inkom of via Ludo Van
Beeck (0477-243526): 60,00 € (ouders van spelers betalen 30,00 €)
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