
Nieuw	bestuur
Op	de	extra	ALV	is	een
nieuw	 bestuur	 voor
Storks	 gekozen.	 Dat
bestaat	 nu	 uit	 6	 leden
die	 samen	 besluiten
nemen.	 Ze	 vergaderen
voorlopig	 elke	 twee
weken	 op	 woensdag.
Heb	 je	 aan	 vraag	 aan
het	 bestuur,	 mail	 deze
dan	 naar	 het	 juiste
bestuurslid	 of	 naar	 de
secretaris.	 In	 een
eerdere	 nieuwsbrief
stelden	 Ruben
Tienhooven
(penningmeester)	 en
Freek	 Dekker
(voorzitter)	 zich	 voor.
Vandaag	 doen	 de	 vier
nieuwe	 bestuursleden
dat	ook.

Ton	de	Jager
Sportzaken

Na	 25	 jaar	 weer	 terug
om	 Storks	 verder	 te
helpen.	 In	 1959	 is	 Ton
gestart	 als	 Storks
jeugdlid,	 een	 andere
tijd!	 Slechts	 één
jeugdteam,
handschoen	 lenen	 bij
de	 penningmeester	 en
spelen	 op	 een
voetbalveld.	 In	 1965
was	 zijn	 debuut	 in
Honkbal	1	en	hij	 is	één
van	 de	 eerste
internationals	 van
Storks.	 In	 de	 periode
70-78	 een	 succesvolle
periode	 bij	 Haarlem
Nicols	 meegemaakt,
o.a.	2	keer	winnaar	van
de	Europa	cup.	In	1978
zijn	 carrière	 voortgezet
bij	 Storks	 en	 afgerond
met	 coaching	 Honkbal
1	in	de	jaren	87	t/m	90,
coach	 of	 the	 year
award	 ontvangen	 in
1990.	 Recent	 met
pensioen	 gegaan	 en
daarvoor	 was	 hij
Academiedirecteur	 bij
De	 Haagse
Hogeschool.

Secretaris	Leo
van	der
Giessen

Leo	 is	 vader	 van	 een
HB	 junior	 en	 van	 een
voormalig	 SB	 aspirant.
Hij	 is	 als	 'vader'	 sinds
2008	 bij	 Storks
betrokken.	Om	het	spel
beter	te	begrijpen	heeft
hij	 de	 basiscursus
'scorer'	 gevolgd.	 Daar
maken	 de	 teams	 van
zoon	 en	 dochter
regelmatig	gebruik	van.
Leo	 heeft	 eerdere
bestuurlijke	 ervaring
o.a.	 als	 voorzitter	 en
secretaris	 van	 een
belangen	 vereniging.
Ook	 is	 hij	 nu	 voorzitter
van	 een
ondernemingsraad.	 Hij
werkt	 als	 juridisch
controller	 bij	 de	 Dienst
Gezondheid	&	Jeugd	in
Dordrecht.

Facilities
Manfred
Schrijver
Manfred	Schrijver	en	 is
sinds	 1987	 lid	 van
Storks.	 Hij	 begon	 ooit
nog	 bij	 de	 peanuts	 en
heeft	 vervolgens	 de
gehele	 jeugd
doorlopen.	 Uiteindelijk
heeft	 hij	 het	 gebracht
tot	 het	 1e	honkbalteam
	en	herensoftbal	1	team
van	 Storks.	 Binnen	 de
vereniging	heeft	hij	van
alles	 gedaan:	 van
coaching	 tot
penningmeester.	 In	 het
dagelijks	 leven	 is
Manfred	 makelaar
Bedrijfshuisvesting	 bij
Staedion.	 Tot	 zijn
takenpakket	 behoort
het	terrein,	clubgebouw
en	 evenementen.
Manfred:	 "Laten	 we	 er
samen	 een	 mooi
seizoen	van	maken."
	

Algemene
Zaken	Aat	Nijs

Aat	 speelt	 al	 geruime
tijd	 en	met	 veel	 plezier
samen	met	zoon	Rob	in
het	team	Heren	Softbal
3.	 Na	 45	 jaar	 in	 de
geestelijke
gezondheidszorg	 te
hebben	 gewerkt	 is	 hij
nu	 met	 pensioen.
Begonnen	 als
verpleegkundige,	 later
sectorcoördinator
Recreatie,	 Sport	 en
Bewegen.	 Ook	 is	 hij
jaren	 actief	 is	 geweest
als	 hoofd	 activiteiten
begeleiding	en	later	als
manager	 dagbesteding
binnen	 de	 GGZ.	 De
jaren	 voorafgaand	 aan
zijn	 pensionering	 is	 hij
als	 coördinator
Vriendendienst	 bezig
geweest	 met	 het
opzetten	 van	 een
maatjesproject	 voor
GGZ	 cliënten	 in	 Den
Haag.	Ook	was	hij	 een
tijd	 voorzitter	 van	 de
ondernemingsraad	 bij
een	 van	 de	 voorlopers
van	 Parnassia.	 Veel
van	de	aldus	opgedane
ervaring	 verwacht	 hij
goed	 te	 kunnen
gebruiken	 in	 de	 functie
van	 bestuurslid
Algemene	 Zaken	 bij
Storks.

Volgende	ALV

Voorlopige	datum
volgende	ALV:	dinsdag
31	maart.

Back	to	Basics
Hebben	 we	 op	 onze	 extra	 ALV	 van	 13
januari	 net	 gekozen	 voor	 ‘back	 to
basics’,	 worden	we	 afgelopen	weekend
al	 ingehaald	 door	 de	 actualiteit:	 we
hoorden	 dat	 AdoLakers	 op	 het	 punt
staat	de	vereniging	 te	ontbinden	of	een
doorstart	 gaat	 maken	 omdat	 het
financieel	niet	meer	 lukt.	We	weten	niet
precies	 wat	 dat	 gaat	 betekenen.	 Geen
topsport	honkbal	meer	in	Den	Haag?	Het	is	in	elk	geval	geen	goed	nieuws.	Ook
Storks	heeft,	via	honkbalschool	Tsunami,	een	direct	belang	bij	het	voortbestaan
van	AdoLakers.	We	wensen	het	demissionair	bestuur	en	de	leden	van	Adolakers
veel	 wijsheid	 en	 sterkte	 toe	 in	 deze	 lastige	 tijd.	 Zodra	 er	 meer	 bekend	 is
informeren	we	ook	onze	leden	over	mogelijke	gevolgen	voor	Storks.

Voor	Storks	betekent	back	to	basics	ook	dat	we	de	komende	 tijd	zullen	werken
aan	een	sluitende	begroting,	het	invullen	van	alle	vacatures	en	dat	we	onze	sport
nog	meer	 leidend	 laten	zijn	 in	onze	vereniging.	Bovendien	zijn	onze	basics	dat
we	een	familievereniging	zijn,	gebaseerd	op	breedtesport.	Maar	voor	talenten	is
in	 onze	 vereniging	 natuurlijk	 ook	 ruimte	 voor	 topsport.	 Lees	 verderop	 in	 deze
nieuwsbrief	 meer	 over	 back	 to	 basics,	 het	 nieuwe	 bestuur	 en	 de	 belangrijkste
ontwikkelingen	in	de	vereniging...
	

Zaaltraining	van	start

In	verschillende	Haagse	sporthallen	zijn	de	honkbalteams	op	11	januari	weer	aan
hun	 training	 begonnen.	 De	 softbalsters	 starten	 op	 25	 januari	 met	 de	 eerste
zaaltraining	voor	de	teams.	In	de	afgelopen	weken	zijn	de	softbalpitchers	al	warm
gelopen.	 Zaaltraining	 is	 er	 voor	 selectieteams	 en	 voor	 de	 jeugd.	 Maar	 ook
verschillende	 andere	 teams	 hebben	 zelf	 zalen	 geregeld	 en	 begonnen	 aan	 de
trainingen.	Go	Storks!
	

Wist	u	dat...
We	proberen	een	oude	rubriek	maar	weer	eens	nieuw
leven	in	te	blazen.	Een	eerste	poging:	Wist	u	dat....

Dames	3	nu	ook	een	trainingszaal	heeft	gevonden?
die	zaal	op	dezelfde	lokatie	en	dezelfde	dag	én
hetzelfde	tijdstip	is	geboekt	als	Heren	SB3?
we	geen	idee	hebben	of	dit	een	bewuste	keuze	is	of
een	toevallige	samenloop	van	omstandigheden?
we	benieuwd	zijn	naar	de	mooie	dingen	die	daar	uit
voort	kunnen	komen?
vrijwilligers	ook	maar	mensen	zijn?
klagen	via	Facebook	over	het	algemeen	niet	helpt?
een	telefoontje	soms	wonderen	doet?
Dames	2	en	3	een	coach	en	een	trainer	vonden?
dat	Rob	Schuylenburg	en	Eric	Endlich	zijn?
Storks	nog	steeds	vrijwilligers	zoekt?
het	bier	tijdens	de	ALV	al	na	tien	minuten	op	was?
we	dat	in	het	seizoen	niet	kunnen	gebruiken?
we	daarom	dringend	op	zoek	zijn	naar	een	beheerder?
Cora	Strijk	weer	wedstrijdsecretaris	Softbal	is	?
we	daar	heel	erg	blij	mee	zijn	omdat
zij	alle	oefenwedstrijden	en	toernooien	geregeld	heeft?
deze	rubriek	verderop	door	gaat?

Meer	suggesties	voor	deze	rubriek	zijn	welkom	op	info@storks.nl
	

Selectieve	ledenstop
Iedereen	is	welkom	op	Storks.	Maar	het	Bestuur	heeft	besloten	tot	een	tijdelijke,
selectieve	 ledenstop.	 Deze	 stop	 is	 afhankelijk	 van	 honk-	 of	 softbalervaring	 in
combinatie	 met	 team.	 Sommige	 teams	 zoeken	 nog	 spelers	 met	 een	 honk-	 of
softbalachtergrond,	andere	teams	juist	beginnende	spelers...	De	selectieve	stop
geldt	voor	beeball,	voor	pupillen	en	voor	selectieteams	aspiranten.	De	stop	geldt
ook	 voor	 honkbal	 seniorenteams.	 Afhankelijk	 van	 leeftijd	 en	 ervaring	 wordt
beoordeeld	 of	 er	 nog	 ergens	 plek	 is.	 Er	 is	 nog	 voldoende	 ruimte	 bij	 Softbal
Pupillen,	 Junioren	 en	 Dames	 3.	 Ook	 is	 er	 ruimte	 in	 het	 Slowpitch	 recreanten
team.	 Ervaring	 maakt	 daar	 niet	 uit.	 Er	 is	 (beperkt)	 ruimte	 voor	 oprichting	 van
volledig	nieuwe	teams.	Dat	kan	echter	alleen	als	er	ook	coaching	en	trainingstaf
gevonden	 kan	 worden.	 Aanmelders	 die	 niet	 direct	 geplaatst	 kunnen	 worden
komen	op	een	wachtlijst	terecht.

Opleidingen	scoren	en	scheidsen
Bij	 zowel	 honk-	 als	 softal	 is	 behoefte	 aan
verschillende	opleidingen.	Er	is	een	aantal	ouders
en	 toeschouwers	 bereid	 om	 te	 scoren.	Maar	 dat
gaat	 iets	 verder	 dan	 bolletjes	 en	 kruisjes...
Binnenkort	 starten	 we	 een	 training	 om
spelsituaties	 te	 leren	 interpreteren	 en	 vast	 te
leggen.	 Zo	 krijgen	 teams	 betrouwbare
spelerstatistieken.	 Dat	 doen	 we	 met	 de	 app

Iscore.	Door	 te	 scoren	zit	 je	beter	 in	de	wedstrijd.	Bovendien	help	 je	de	 coach
wanneer	er	discussie	ontstaat	over	het	aantal	punten,	nullen,	de	correcte	line-up,
etc.	 En	 dat	 kan	 het	 verschil	 tussen	winst	 en	 verlies	 betekenen!	 Zodra	 de	 data
bekend	zijn	melden	we	deze	op	de	site.

scheidsrechter
Rik	 van	 de	 Keer,	 juniorencoach	 bij	 Storks,	 is	 beëdigd	 bondsscheidsrechter
honkbal.	 Hij	 zal	 tijdens	 de	 zaaltraining	 aan	 pupillen	 een	 eenvoudige	 basis
instructie	geven:	waar	sta	je,	wat	doe	je,	hoe	geef	je	wijd,	slag,	safe	of	uit	aan?
Deze	 pupillen	 mogen	 gaan	 'oefenen'	 bij	 de	 beeball	 Major.	 Bij	 aspiranten	 en
junioren	zal	Rik	een	uitgebreidere	instructie	geven,	onder	meer	aan	de	hand	van
praktische	 spelsituaties.	 De	 eerste	 instructie	 wordt	 door	 Rik	 verzorgd	 op	 25
januari.
	

Vervolg:	wist	u	dat...

de	New	Porks	(Honkbal	3)	een	week	op	trainingskamp	gaat?
ze	geen	veldje	om	de	hoek	hebben	uitgezocht?
hun	bestemming	Florida	is?
ze	maar	liefst	70	vrienden	hebben	gevonden	die	dat	mede	mogelijk	maken?
de	sponsorcommissie	van	Storks	jaloers	is	op	zoveel	vrienden?
Storks	geen	reden	heeft	tot	ontevredenheid	omdat
er	13	tegels	verkocht	zijn	in	de	Walk	of	Fame	en	15	nieuwe	vrienden	van
Storks	zijn	gevonden?
dat	Storks	bijna	€	2000	heeft	opgeleverd?
zowel	ons	dames	als	ons	heren	selectieteam	een	eigen	fanclub	pagina	op
Facebook	hebben?
de	Honkbal	Junioren	en	de	Aspiranten	Softbal	Cadetten	ook	eigen	Facebook
pagina's	hebben?
Honkbal	1	fantastische	wedstrijdposters	heeft	laten	maken?
ze	allebei	nog	veel	meer	fans	en	toeschouwers	kunnen	gebruiken?
de	pet	met	het	Honkbal	1	logo	nu	bij	het	team	te	koop	is?
Storks	€	400	heeft	gekregen	van	het	Oranje	Fonds?
de	bedoeling	is	om	dat	op	20	en	21	maart	uit	te	geven?
omdat	dat	weekend	de	actie	NL	Doet	plaats	vindt?
we	dat	weekend	dus	lekker	gaan	klussen	en	schoonmaken?
en	een	vrijwilligersmarkt	organiseren?
de	agenda's	daarom	dat	weekend	leeg	gemaakt	kunnen	worden?
	

Terugkijken	en	vooruitblikken

Op	de	extra	ALV	heeft	voorzitter	Freek	Dekker	verantwoording	afgelegd	over	de
belangrijkste	 gebeurtenissen	 van	 het	 afgelopen	 jaar.	Ruben	en	 hij	 hebben	 zich
vooral	 gericht	 op	 het	 vinden	 van	 draagvlak	 (meedenkers),	 gewerkt	 aan
transparantie	en	veel	berichtgeving	(via	nieuwsbrieven,	de	site	en	social	media)
en	 natuurlijk	 aan	 het	 vinden	 van	 een	 nieuw	 bestuur.	 De	 relatie	 met	 onze
hoofdponsors	 is	 behouden.	 Er	wordt	 nog	 gewerkt	 aan	 het	 binnenhalen	 van	 de
laatste	bedragen	aan	subsidies	voor	de	serre,	voor	G-honkbal	en	voor	beeball.
De	 vereniging	 is	 helaas	 in	 2014	 geconfronteerd	 met	 forse	 tekorten	 door	 de
kantine.	 In	 plaats	 van	 een	 klein	 overschot	 is	 sprake	 van	 een	 tekort	 over	 2014.
Bovendien	is	de	exploitatie	voorlopig	nog	niet	sluitend.	Storks	moet	in	2015	zo'n
€	15.000	vinden	aan	inkomsten	of	kostenbesparingen.	Het	nieuwe	bestuur	zal	in
de	ALV	van	maart/april	voorstellen	doen	voor	dergelijke	maatregelen.

Vooruitblikken
We	 zijn	 ook	 bezig	 geweest	 met	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 vereniging:	 wat	 voor
vereniging	willen	we	eigenlijk	zijn?	Een	filmpje	van	de	KNVB	over	dit	onderwerp
inspireert	 het	 nieuwe	 bestuur	 en	 werd	 ook	 op	 de	 ALV	 positief	 ontvangen.	 De
uitkomsten	van	de	eerste	workshop	zijn	de	dia's	boven	in	dit	artikel.

Waar	 gaat	 het	 bestuur	 verder	 aan	werken?	Natuurlijk	 aan	 heel	 veel	 praktische
zaken:	de	financiën,	de	structuur,	het	invullen	van	vacatures.	Ze	werken	aan	back
to	 basics,	 aan	 transparantie	 en	 verbinden.	 Wat	 betekent	 dat?	 Het	 bestuur	 wil
iedere	 beslissing	 die	 genomen	 wordt	 kunnen	 verantwoorden.	 En	 zal	 dat	 ook
doen.	Je	zult	het	bestuur	bovendien	regelmatig	zien	op	Storks.	Maar	niet	achter
de	bar.	Die	blijft	gesloten	tot	er	vrijwilligers	gevonden	zijn.	Niet	als	manusje-van-
alles	 of	 als	 wedstrijdsecretaris.	 Het	 bestuur	 zoekt	 de	 verbinding	met	 leden	 en,
vooral,	met	vrijwilligers.	Je	kunt	er	op	rekenen	dat	je	gevraagd	zal	worden	wat	je
komend	 jaar	 voor	 Storks	 gaat	 doen.	Wat	 krijg	 je	 daar	 voor	 terug?	 Ruimte	 om
dingen	op	jouw	manier	te	doen.	Waardering	en	respect!	Want	dat,	zo	bleek	ook	in
de	 workshop,	 verlangen	 vrijwilligers	 van	 een	 bestuur.	 En	 terecht.	 Vrijwilligers
mogen	van	dit	bestuur	verwachten	dat	zij	pal	achter	hen	staan.	Kijk	eens	om	je
heen	 en	 zie	 wat	 er	 allemaal	 al	 door	 die	 vrijwilligers	 wordt	 gedaan	 op	 Storks:
Durmazon	 heeft	 het	 clubgebouw	 geschilderd,	 lekkages	 verholpen	 en	 de
verlichting	 gerepareerd.	 Wedstrijdsecretaris	 Cora	 Strijk	 plande	 alle
oefenwedstrijden	 en	 toernooien.	 Rik	 van	 de	 Keer	 geeft	 een
scheidsrechtersinstructie.	Larry	den	Braven	(Jeugd)	regelde	alle	zalen.	Bob	van
den	Heuvel	(TC	Honkbal)	werkt	hard	om	in	2015	zeker	zo	succesvol	te	zijn	in	de
overgangsklasse	 als	 in	 2014.	 En	 natuurlijk	 alle	 coaches	 en	 trainers	 die
voorafgaand	aan	de	zaaltrainingen	hun	seizoen	voorbereidden	en	nu	gestart	zijn
met	trainen.

Tijdens	de	volgende	ALV	sluiten	we	boekjaar	2014	officieel	af	en	legt	het	bestuur
een	begroting	voor.	Met	maatregelen	om	ongeveer	€	15.000	te	vinden.	Maar	het
bestuur	 presenteert	 dan	 ook	 het	 voorlopig	 beleidsplan	 2015	 -	 2018.	Met	 onder
meer	 het	 vrijwilligersbeleid,	 het	 sponsorbeleid	 (verdergaande	 teamsponsoring?)
en	 een	 herijking	 van	 niet	 sportgerelateerde	 activiteiten	 (Buurthuisbeleid).	 We
houden	jullie	op	de	hoogte!

	

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

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

	 Deze	e-mail	is	verzonden	met
nieuwsbriefprogramma	Laposta 	
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