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Pigeons kijkt terug op een mooi en sportief jaar! 
 
In december 2015 heb ik de mooie klus op mij genomen om voorzitter te worden van de Gezelligste 
Basketbalvereniging van de Liemers. Basketbalvereniging Pigeons bestaat in 2018 40 jaar en met grote trots 
ben ik de uitdaging aangegaan om onze mooie basketbalverenging door een moeilijke periode heen te lozen 
op weg naar een vereniging met veel leden, een sterk kader, een volledig bestuur en met mooie sportieve 
successen. Wat betreft de sportieve successen: hierover heeft onze wedstrijdsecretaris een mooi verslag 
geschreven. In ieder geval kan ik concluderen dat onze vereniging er weer op alle fronten positief voor staat. 
 
Trainers en assistent trainers 
Het afgelopen seizoen heeft Pigeons weer laten zien dat wij beschikken over enthousiaste en deskundige 
trainers en assistent trainers. Wij zijn hun dan ook zeer dankbaar voor hun inzet en zien komend seizoen 
weer vol vertrouwen tegemoet.  
 
Nieuw Logo  
Met dank aan Sander Jacobs (Heren 1), heeft onze vereniging nu eindelijk een logo met Pit! Dit logo komt 
in de toekomst op ons nieuwe tenue en onze nieuwe huisstijl gaan jullie overal tegenkomen. Dit nieuwe 
logo is ook verwerkt in onze vernieuwde website en facebookpagina, waarvoor dank uitgaat naar onze 
Victor Ho.    
 
Bestuur/Commissies  
Gelet op het bestuur kan Pigeons nu vastgesteld worden dat alle bestuursfuncties vervuld zijn, niettemin is 
het altijd mogelijk voor enthousiaste leden om commissies te ondersteunen. 
Ook is in 2016 een Technische commissie gestart bestaande uit Jonathan en Andreas. Samen met alle 
trainers zullen zij komend seizoen Pigeons ondersteunen door middel van hun basketbalexpertise,  
bevlogenheid en enthousiasme voor onze verenging. Een Strategiebeleidsplan zal worden geschreven en 
zal doorklinken in al onze basketbalteams.  
 
In 2015 is Pigeons gestart met een activiteitencommissie. Deze commissie heeft in 2016 verschillende 
activiteiten ontplooid en hier is veel gehoor aan gegeven door onze leden. Deze activiteitencommissie is in 
het afgelopen jaar uitgebreid met Henry en Diane. Dat betekent dat Andreas, Gerby en Judith de  
activiteitenkar niet meer alleen hoeven te trekken en dit belooft heel wat voor komend seizoen. Dit zal 
een seizoen worden waar de activiteitencommissie vaak van zich zal laten horen door leuke activiteiten 
voor onze leden!  
 
Sponsoring  
Voor wat betreft de sponsorcommissie, hier heeft het bestuur het afgelopen jaar veel tijd aan besteed en 
dit heeft geresulteerd in verschillende sponsoren die Pigeons een warm hart toedragen en dit hebben willen 
laten blijken door middel van sponsoring van goederen en of geld. Deze sponsoren staan allen op 
onze website depigeons.nl en ook komen al deze sponsoren te hangen op ons bord Vrienden van Pigeons. 
Mochten er leden en of ouders/ familie zijn die het bestuur willen ondersteunen in de sponsorcommissie,  
dan kunnen die contact opnemen met het bestuur. Ook in 2016 – 2017 zal Pigeons weer op pad gaan om 
sponsoren te werven. Wie helpt mee?!  
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Clinics  
Het afgelopen jaar heeft Pigeons verschillende clinics verzorgd binnen het basis- en voortgezet onderwijs.  
Met veel enthousiasme hebben een groep actieve leden aan grote groepen kinderen laten zien hoe leuk 
onze sport is. Ook met koningsdag heeft Pigeons zowel in Duiven als in Westervoort een geweldige clinic 
verzorgd, dit was een dag waar nu nog over nagepraat wordt! Ook komend jaar gaat Pigeons weer  
meehelpen met koningsdag. Dus hopelijk kunnen wij dan weer rekenen op enthousiaste leden.  
 
Nieuwe teams 
Het afgelopen jaar heeft Pigeons een mooi en sportief jaar gehad. Niettemin was dit een jaar waarin wij  
met minder teams naar buiten zijn getreden. Alle spelers van afgelopen seizoen willen wij super bedanken 
voor hun inzet tijdens de wedstrijden, maar ook daarbuiten. Want afgelopen jaar was iedereen weer 
aanwezig voor het fluiten en tafelen.  Ook komend seizoen rekenen wij weer op al jullie inzet!  
 
Voor het komend seizoen heeft Pigeons voor het eerst in de historie een echt Peanutteam. Dit is een onder 
8 team waarbij er drie tegen drie wordt gebasketbald met een extra lage basket. Hiervoor hanteert Pigeons 
een speciaal tarief en informatie hierover kan men vinden op onze website. Dit team zal als eerste team in 
ons nieuwe tenue worden gestoken. Een nieuw tenue met ons geweldige logo!  
 
Ook heeft Pigeons het afgelopen seizoen geïnvesteerd in het opzetten van een damesteam. Het is ons gelukt 
om een damesteam te vormen dat onder leiding van Peter Koning komend seizoen weer  
wedstrijden zal gaan spelen. Ook dit team zal met trots ons nieuwe tenue mogen dragen.  
 
Tot slot ons Vlaggenschip Heren 1. Het afgelopen seizoen heeft het bestuur hard gewerkt om spelers te 
enthousiasmeren om uit te komen voor ons eerste heren team. Dit is gelukt! Verder is er een oproep is 
uitgedaan naar een hoofdtrainer/coach, met als resultaat dat Amr Ghayyeb komend seizoen de nieuwe 
trainer is van ons Heren 1.  Amr is een speler en coach die in het buitenland op hoog niveau veel ervaring 
opgedaan als basketballer en hij gaat met veel vertrouwen de samenwerking met Pigeons aan! Via deze 
weg verwelkomen wij Amr binnen onze geweldige basketbalvereniging Pigeons  
 
Slotwoord  
Wij zijn een basketbalverenging waar er plek is voor iedereen die het leuk vind om te basketballen. Een 
verenging waar er ruimte is degene die gezellig wil ballen, maar ook waar ruimte is voor basketbal op  
hoog niveau. Wij zijn een vereniging waar iedereen meedoet en niemand aan de zijlijn staat!   
 
Zoals dit jaarverslag laat zien staat Pigeons er zeer goed voor en gaan wij samen met jullie een geweldig 
2016-2017 aan. Een jaar waarin wij heel Gelderland en daarbuiten zullen laten zien waar Pigeons goed in 
is!  
 
 

Hartelijke groet van jullie voorzitter 
Taco Jansen 

  

Be proud 
Be a Pigeon 


