
SAVE	THE	DATE
9	feb						Inleverdag	markt
16	feb				Tweedehandsmarkt
3	mrt						1e	oefenwedstrijd
9	mrt						Start	jeugdseizoen
18	mrt				ALV
30	mrt				North	Sea	Cup
	

SEPPE	KEUS

Seppe	Keus	is	het	nieuwe	lid
van	 het	 bestuur	 voor
Accomodatiezaken.	 Als
vader	 is	hij	al	sinds	1989	op
Storks	te	vinden.	Zijn	dochter
en	 schoondochter	 spelen
allebei	 in	dames	2.	Voor	zijn
penisoen	 werkte	 Seppe
jarenlang	bij	de	ANWB.	Lees
meer	over	hem	op	de	Storks
site.
	

BARDIENST?	IVA!
In	 de	 loop	 van
februari
publiceren	 we
de	 bardiensten.

Want	 vanaf	 3	 maart	 spelen
we	 weer	 (oefen)wedstrijden
op	 Storks.	 Sta	 je	 wel	 eens
achter	 de	 bar?	 Dan	 moet	 je
volgens	 de	 wet	 beschikken
over	 een	 certificaat	 voor
verantwoord	 alcoholgebruik.
Dat	 kan	 gratis	 via	 het
NOC/NSF.	 Lees	 de
informatie	 en	 doe	 de	 test.
Dat	 kost	 je	 alles	 bij	 elkaar
zo'n	 20	 minuten.	 Bij	 een
goed	 resultaat	 ontvang	 je
direct	je	certificaat.	Stuur	dat
even	naar	ons	op	en	je	staat
verantwoord	achter	de	bar.
	

TC	SOFTBAL
De	 TC	 softbal	 is	 versterkt
met	 Mark	 Hazebroek	 en	 Rik
van	 der	 Wansem.	 Samen
met	Cora	Strijk	vormen	zij	 in
2019	de	TC.
	

DUG	OUTS

Altijd	 fijn	 als	 je	 een	 gevel-
onderhoudsbedrijf	 als
sponsor	 hebt.	 Dankzij	 Huub
van	 den	 Bergh	 (met	 Bart
Bruinhout	 en	 Wim	 Droog)
zijn	 de	 dugouts	 klaar	 voor
het	 seizoen!	 Wil	 je	 het
verschil	 zien?	 Check	 de	 foto
op	de	site.
	

SLOTGALA	2018

De	 Hollywood	 editie	 van	 het
Gala	 was	 een	 groot	 succes.
Wie	 er	 in	 het	 zonnetje
werden	gezet?	Lees	het	hier.
	

ZAALTRAINING
Eind	 deze	 maand	 starten	 de
zaaltrainingen	 weer.	 Het
schema	 vind	 je	 op	 de	 site.
Misschien	 ook	 een	 goed
moment	 om	 eens	 een
vriendje	of	vriendinnetje	mee
te	 nemen	 en	 kennis	 te	 laten
maken	met	je	stoere	sport?

SOS	Baseball	-	All	Stars	van	vroegâh
Storks	 heeft	 er	 een	 nieuw	 (en	 oud)
honkbalteam	 bij.	 	 Vorig	 jaar	 heeft	 een
aantal	 enthousiaste	 ‘oud’	 honk/softballers
een	 enquête	 gestuurd	 naar	 ruim	 55	 oud-
honkballers	om	te	peilen	of	er	 interesse	 is
voor	 een	 toernooi-team.	 In	 no-time
reageerden	al	ruim	40	spelers	dat	ze	graag
de	 oude	 glorie	 dagen	 willen	 herleven	 op
het	 veld.	 Of	 in	 ieder	 geval	 willen	 doen
alsof….Gedacht	 wordt	 aan	 ongeveer	 2
toernooien	 in	 Nederland,	 1	 in	 het
buitenland.	De	eerste	uitnodiging	voor	een
toernooi	in	Frankrijk	eind	augustus	2019	is
al	 in	 de	 pocket.	 Meer	 info	 op	 hun	 eigen
site.

	

Tweedehands	markt

Op	 zaterdag	 16	 februari	 kan	 je	 van	 10	 tot	 13	 uur	 op	 Storks	 je	 slag	 slaan.	 Dan
worden	tweedehands	honk-	en	softbalspullen	aangeboden.	Zoek	je	een	zo	goed	als
nieuw	 Storks	 shirt	 in	 een	 grotere	 maat?	 Of	 een	 helm?	 Kom	 vooral	 langs	 en	 neem
contant	geld	mee...

Ben	 je	 ergens	 uit	 gegroeid?	 Of	 ga	 je	 stoppen?	 Bied	 je	 materiaal	 dan	 aan	 voor
verkoop	via	Storks.	Op	zaterdag	9	februari	nemen	Petra,	Bianca	en	Carline	tussen
10	 en	 12	 uur	 tweedehandsspullen	 in.	 Zij	 labelen	 het.	 Van	 de	 opbrengst	 gaat	 20%
naar	de	vereniging	en	is	80%	voor	jou.	Natuurlijk	mag	je	je	spullen	ook	voor	verkoop
aan	de	verneiging	doneren.	Zoals	je	weet	kunnen	we	iedere	euro	goed	gebruiken!
	

Van	de	voorzitter
door	 Ronald	 van	 Wijk	 -	Via	 deze	 weg	 wens	 ik	 alle
leden	van	Storks	een	gezond	en	sportief	2019	toe.
Ondanks	de	winterstop	hebben	zich	op	een	aantal
fronten	wat	ontwikkelingen	voorgedaan.	Tijdens	de
laatste	bestuursvergadering	van	december	hebben
we	 als	 bestuur	 met	 elkaar	 (en	 daarbij	 stevig
geholpen	 door	 Bart	 en	 Huub)	 nog	 eens	 gekeken
naar	 wat	 bouwprojecten.	 Omdat	 de	 bond	 ons
verplicht	 om	 bijvoorbeeld	 ons	 scoordershok
professioneler	 neer	 te	 zetten	 gaan	 we	 daar	 binnen	 een	 paar	 weken	 echt	 aan
beginnen.	Daarnaast	hebben	we	alle	andere	“klussen”	in	beeld	gebracht	en	gaan	we
een	 soort	 langetermijnplanning	 maken	 om	 alles	 aan	 te	 pakken.	 Omdat	 we	 nu
eenmaal	weinig	financiële	ruimte	hebben	zal	dit	omzichtig	worden	ingepland.

Een	 tweede	 ontwikkeling	 is	 dat	 we	 de	 bestuurssamenstelling	 eindelijk	 compleet
hebben.	 Seppe	 Keus	 is	 toegetreden	 als	 bestuurslid	 Accommodatie	 en	 daar	 zijn	 we
heel	blij	mee.	Tijdens	de	eerstvolgende	ALV	zal	de	aanstelling		Seppe	samen	met	die
van	Wouter	als	secretaris	nog	officieel	moeten	worden	bekrachtigd	uiteraard.

Terugkijkend	 op	 het	 erg	 gezellige	 Gala	 denk	 ik	 dat	 het	 met	 de	 onderlinge
verbondenheid	 wel	 goed	 zit	 bij	 ons	 maar	 we	 kunnen	 altijd	 nog	 extra	 handjes
gebruiken;	Storks	 is	een	best	grote	vereniging	en	er	 is	altijd	wel	wat	 te	doen	ook	 in
2019!

De	 geplande	 speeddatemiddag	 hebben	 we	 bij	 gebrek	 aan	 voldoende	 belangstelling
helaas	moeten	schrappen.	We	gaan	nadenken	over	een	andere	manier	om	ideeën	te
verzamelen	en	elkaar	te	blijven	inspireren.
	
Laten	we	 er	 met	elkaar	 in	 2019	 opnieuw	een	 sportief	 succesvol	 jaar	 van	 maken	 en
daarnaast		het	verenigingsleven	niet	vergeten.
	

Selectie	flink	vernieuwd
Vlak	 ná	 het	 verschijnen	 van	 de	 vorige	 nieuwsbrief
kwam	 de	 HB1	 selectie	 rond.	 In	 het	 AD	 van	 17
november	 lazen	we:	Storks	heeft	zijn	selectie	 flink
door	elkaar	geschud.	De	Haagse	honkbalclub	heeft
van	 tien	 spelers	 afscheid	 genomen.	 Acht
honkballers	komen	daarvoor	terug.

Vorig	seizoen	was	de	samenstelling	van	de	selectie
een	 van	 de	 belangrijkste	 oorzaken	 van	 een
rampseizoen,	 waarin	 bijna	 alles	 werd	 verloren	 en
pas	 via	 de	 play-offs	 een	 plek	 in	 de	 hoofdklasse

werd	 veiliggesteld.	 Botsende	 karakters	 en	 spelers	 die	 uit	 onvrede	 vertrokken,
maakten	van	Storks	geen	(h)echt	team.	,,De	persoonlijkheden	van	het	team	passen
nu	beter	bij	elkaar”,	vindt	coach	Youri	Visser.

Lees	hier	meer	over	de	nieuwe	selectie.
	

Contributie
Binnenkort	 ontvang	 je	 weer	 een	 mail	 met	 het
verzoek	 je	 contributie	 over	 te	 maken.	 Je	 mag	 in
twee	termijnen	betalen:	vóór	1	maart	en	vóór	1	mei.
Heb	 je	 een	 Ooievaarspas	 of	 een	 vraag	 over	 je
betaling?	 Neem	 dan	 contact	 op	 met	 de
penningmeester.

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Hoewel	 je	 je	 hier	 kunt	 afmelden,	 wordt	 voor	 elke	 nieuwsbrief	 de	 meest	 actuele	 versie	 van	 het
mailadressenbestand	 van	 Storks	 gebruikt.	 Het	 is	 (technisch)	 onmogelijk	 om	 leden	 geen	 nieuwsbrief	 toe	 te
sturen.	Bovendien	mis	je	dan	ook	de	informatie	die	we	je	verplicht	zijn	te	sturen	(zoals	contributie-inning	en
uitnodiging	ALV).	Het	wijzigen	van	mailadressen	kan	via	de	ledenadministratie.

	
Verzonden	met			

	

https://www.storks.nl/keus-in-bestuur/
https://www.nocnsf.nl/iva?_Mid=c.%5BLaposta%5D+Nieuwsbrief+november+2016&utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+november+2016&utm_medium=email
mailto:clubhuis@storks.nl?subject=IVA%20certificaat
https://www.storks.nl/spic-span/
https://www.storks.nl/gala-2018-hollywood-edition/
https://www.storks.nl/zaaltraining/
http://oldstars.storks.nl/
https://www.storks.nl/selectie-flink-vernieuwd/
mailto:penningmeester@storks.nl?subject=Contributie%202019
https://storks.email-provider.nl/web/8oleuv04qe/ktsdkc63l4
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://storks.email-provider.nl/unsubscribe/8oleuv04qe/ktsdkc63l4
mailto:ledenadministratie@storks.nl?subject=Mailadres%20nieuwsbrief
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=link&utm_medium=email&_Mid=d149&ref=a-8oleuv04qec-ktsdkc63l4



