
 

 

 

Nieuwe bestuursleden Divine 

Tijdens de ALV op 22 oktober a.s. staat de benoeming van een aantal nieuwe bestuursleden op de 

agenda. Hieronder stellen de nieuwe te benoemen bestuursleden zich voor. Onder voorbehoud van 

benoeming door de ALV hebben zij alle drie de afgelopen periode hun taken opgepakt. 

 

Maureen Mollis 

Maureen basketballde zelf in haar jeugd bij de Blackbirds, de voorloper van Divine. Zij heeft nog 

training gehad van coach Jerry. Toen er een nieuwe voorzitter nodig was, heeft hij haar benaderd. 

Haar eigen kinderen, inmiddels allemaal volwassen, beoefenen allemaal andere sporten. Maar toen 

zij het gedribbel van ballen en piepende schoenzolen hoorde in de grote zaal, kwam het gevoel weer 

helemaal terug. Zij ziet dat Divine zich heeft ontwikkeld tot een betrokken vereniging die ertoe wil 

doen met een heleboel gedreven coaches, enthousiaste spelers en betrokken ouders. Maureen zet 

zich naast haar baan graag in als voorzitter voor Divine.  

 

Félice Adams 

De zoon van Félice is ooit bij Divine begonnen als speler bij X10-1 en zit inmiddels bij M18-1. Als 

vrijwilliger heeft zij de afgelopen jaren verschillende klussen opgepakt voor de vereniging. Zo was zij 

het afgelopen seizoen wedstrijdsecretaris en met ingang van het nieuwe seizoen hoopt zij door de 

ALV benoemd te worden tot secretaris. Op wedstrijddagen is zij vaak te vinden in Oostervant en zij 

beheert de tenues. Ook is zij sinds dit seizoen assistent coach bij een aantal teams bij de jongere 

jeugd. Zij vindt het mooi om te zien hoe spelers zich ontwikkelen, ook als team. Als secretaris wil zij 

naast haar werk bijdragen aan de maatschappelijke taak die Divine als vereniging heeft. 

 

Sanne van de Bovenkamp 

Sanne speelt al heel lang basketball. Eerst bij de Waterdragers in Nieuwerkerk aan den IJssel. En 

sinds vorig seizoen bij de Dames 1 en 2 van Divine. Bij de Waterdragers was Sanne al 

wedstrijdsecretaris, dus zij heeft hier al veel ervaring mee. Vanaf dit seizoen zorgt zij dat alle 

wedstrijden goed zijn ingeroosterd en dat we zowel uit als thuis terecht kunnen bij alle wedstrijden. 

Dat is vaak een hele puzzel. Zeker met corona moet er nog wel eens wat geschoven worden. Ook 

Sanne heeft een drukke baan waar zij deze werkzaamheden voor Divine tussen puzzelt. 

 

Penningmeester en andere vrijwilligers gezocht! 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het bestuur of andere taken. Met ingang van het 

nieuwe seizoen (2021-2022) zoeken we nog een nieuwe penningmeester. Gert Blokland, onze 

huidige penningmeester, werkt het liefst dit seizoen zijn opvolger in. Wie belangstelling heeft of 

meer wil weten, kan zich melden via info@divinebasketball.nl. 

 


