
Sponsoring

Er	wordt	weer	gewerkt	aan
sponsoring.	 Inkomsten	 zijn
niet	 bedoeld	 om	 de
begroting	 te	 dichten	 maar
voor	 de	 'extra's'.	 Welke
extra's	 we	 voor	 sparen
bepalen	 we	 aan	 de	 hand
van	 een	 binnenkort	 te
houden	 ledenpeiling.	Denk
aan:	 reparatie	 dak,	 aanleg
terras,	 webcams	 op	 de
velden,	 reparatie	 of
vervanging	 van	 het
scorebord,	 werpmachine,
zonnepanelen	 of	 het
opknappen	van	tribunes	en
clubhuis.	 Suggesties	 zijn
welkom!	 Binnenkort	 meer
info	 over	 sponsoring	 op
Storks	in	2016...
	

Future	Stars

Ook	 honkbalschool
Tsunami	 neemt	 met	 het
Future	Stars	team	deel	aan
het	NK	Little	League.	In	dat
team	doen	4	Storks	spelers
mee.	 Vorige	 keer	 meldden
we	 al	 dat	 Sem	 (niet	 Sam)
Cloo,	 Djordy	 Franken	 en
Julian	Steenwijk	mee	doen.
Ook	 Casper	 van	 Leeuwen
is	 geselecteerd.	 Zij	 trainen
al	 sinds	 oktober	 elke
woensdagmiddag.
	

Winterschools

De	 KNBSB	 organiseerde
na	 het	 seizoen	 een
talentenschool.	 Hier	 nam
Sem	 Cloo	 aan	 deel.	 Er
werden	7	catchers	uit	heel
Nederland	 getraind	 door
(ex)	 Nederlands	 team
spelers.	De	opzet	van	deze
winterschool	 is	 door	 een
aantal	 	 verenigingen
opgevolgd.	 Zo	 trainen
jeugdspelers	 van	 Storks,
Alphians,	 Birds	 en	 Blue
Birds	 al	 ruim	 een	 maand
samen	 op	 de	 diverse
honkbal	 disciplines.	 Vanuit
het	 pupillenteam	 van	 2015
trainen	 Maximus	 Hampel,
Anthony	 Hoffman,	 Djordy
Franken	en	Sem	Cloo	met
de	 aspiranten	 van	 de
winterschool.	 Volgend	 jaar
zullen	 zij	 als	 er	 pupillen
flink	 tegenaan	 moeten,	 als
ze	 gaan	 spelen	 bij	 de
aspiranten.	
	

Materiaaldag

Het	 was	 weer	 een	 hele
uitstalling,	 al	 het	 materiaal
op	Storks....	De	 teams	zijn
in	elk	geval	weer	voorzien!
	

Webshop	SSK

SSK	 is	 verhuisd	 naar
Kwintsheul.	 Maar	 niet
getreurd.	 De	 webshop	 is
open.
	

Volg	Storks

Volg	 jij	Storks	al	op	Twitter
en	Facebook?

Cadetten	worden	Silicon	Dames	1

Het	grootste	aantal	speelsters	van	Dames	1	bestaat	in	2016	uit	de	Topklasse	Cadetten
van	 2015.	 'Een	 grote	 verrassing'	 beaamt	 bestuurslid	 sportzaken	 Ton	 de	 Jager.	 'We
hadden	 ze	 het	 iefst	 nog	 een	 jaar	 laten	 groeien	 in	 de	 U20	 competitie.	 Maar	 na	 het
raadplegen	van	de	coaches	en	een	aantal	experts	zijn	we	 tot	de	conclusie	gekomen
dat	de	meeste	van	deze	jonge	dames	nu	al	in	staat	zijn	om	goed	in	deze	klasse	mee	te
komen.'	Er	zijn	allerlei	alternatieven	onderzocht:	Storks	Dames	2	speelt	nu	3e	klasse.
Dit	team	heeft	echter	niet	de	ambitie	om	dubbels	te	gaan	spelen	en	komt	dit	seizoen	uit
in	 de	 2e	 klasse.	 Er	 is	 gesproken	 met	 de	 Blue	 Angels	 van	 André	 Prins	 over	 het
gebruiken	van	de	1e	klasse	licentie	van	Storks.	Daar	is	echter	niets	uit	gekomen.	Een
duivels	dilemma.	Zonder	plek	in	de	1e	klasse	bestaat	het	risico	dat	er	straks	geen	plek
meer	is	voor	de	toptalenten	waarin	de	afgelopen	jaren	zo	veel	is	geïnvesteerd.

'Aanvankelijk	waren	we	helemaal	niet	enthousiast	over	het	idee	om	de	Cadetten	nu	al
op	 dat	 hoge	 niveau	 uit	 te	 laten	 komen',	 bevestigt	 coach	 Weis.	 'Het	 voelt	 geforceerd.
Maar	als	je	alles	op	een	rijtje	zet	is	dit	de	enige	manier	om	continuïteit	in	het	topsoftbal
te	krijgen.	Ik	denk	ook	wel	dat	het	een	kans	is	deze	meiden	naar	een	nog	hoger	niveau
te	 tillen.'	De	speelsters	zien	het	wel	zitten.	Dat	werd	duidelijk	 tijdens	hun	 teamavond:
'Best	wel	spannend	om	tegen	die	teams	met	volwassenen	uit	te	komen,	maar		wel	een
echte	uitdaging'.

Bestuurslid	 de	 Jager	 heeft	 nog	 wel	 andere	 zorgen:	 Storks	 heeft	 een	 nieuw	 U17	 of
aspirantenteam	nodig	om	de	aansluiting	met	de	jeugd	te	behouden	én	we	moeten	nog
kijken	hoe	we	de	coachingstaf	gaan	organiseren'.	Overigens	valt	de	definitieve	keuze
om	in	de	1e	klasse	uit	te	komen	na	de	oefenwedstrijden.	Er	wordt	rekening	gehouden
met	een	 terugvalscenario	wanneer	het	 toch	een	maatje	 te	groot	nlijkt.	Softbalsponsor
Wouter	 Garot	 van	 Silicon	 is	 enthousiast	 over	 het	 plan	 en	 blijft	 Storks	 Topsoftbal	 van
harte	ondersteunen.	Hij	hecht	aan	de	uitstraling	van	het	team:	"Ik	vind	het	belangrijk	dat
ze	echt	als	team	het	veld	op	komen.	Het	mag	ze	dan	ook	aan	niets	ontbreken	als	het
om	hun	uitstraling	gaat!"
	

Uitgaan	van	eigen	kracht

Volgens	 Larry	 den	 Braven,	 coach	 van	 het	 senior	 League	 Team	 Den	 Haag	 NK	 Little
League	2015,	 is	 " geloven	 in	eigen	kunnen " 	een	belangrijke	 factor	bij	het	behalen	van
succes.	 "De	 entourage	 van	 het	 stadion	 in	 Hoofddorp,	 waar 	 de	 NK	 Little	 League
wedstrijden	 worden	 gespeeld,	is	schitterend",	zegt	Larry	enthousiast.	"Het	veld	ligt	er	zo
mooi	bij,	het	daagt	uit	om	erop	 te	spelen".	Tijdens	de	openings	ceremonie	staan	alle
spelers	op	het	veld.	 "Leuk	om	te	zien	tegen	welke	teams	je	straks	moet	spelen,	welke
jongens	zitten	er	in	de	teams".	Lees	het	volledige	interview	met	Larry	hier.

	

2015	krijgt	magere	voldoende

Tijdens	de	goed	bezochte	nieuwjaarsborrel	 op	2	 januari	was	voorzitter	Freek	Dekker
niet	onverdeeld	positief	over	2015.	Het	bestuur	van	Storks	had	3	goede	voornemens:
back	 to	 basics,	 verbinden	 en	 transparantie.	 'Vooral	 het	 verbinden	 is	 in	 2015
onvoldoende	 gelukt',	 aldus	 Freek.	 'Te	 veel	 werk	 kwam	 nog	 op	 te	 weinig	 schouders
neer'.	 Daarnaast	 was	 het	 plotse	 vertrek	 van	 Dames	 1	 een	 zware	 domper.	 Maar
gelukkig	was	er	ook	reden	tot	tevredenheid:	de	bar	was	open,	er	was	uiteindelijk	toch
een	fantastisch	jeugdkamp,	er	waren	kampioenschappen,	er	waren	veel	bijzondere	en
mooie	dagen.	De	volledige	nieuwjaarstoespraak	vind	je	hier.
	

Vacatures:	Loterijen	en	webmaster
Binnenkort	 bellen	 we	 alle	 leden
weer.	 Want	 er	 is	 nog	 steeds
geweldig	veel	te	doen.	We	willen
graag	 meedoen	 aan	 de	 Grote
Clubactie,	 de	 Vriendenloterij	 of
Sponsorclicks	 om	 weer	 een
mooi	 bedrag	 voor	 Storks	 te
verdienen.	 Nu	 zijn	 we	 op	 zoek
naar	 iemand	 die	 dat	 wil
organiseren.	Een	leuke	klus	met
veel	 PR	 en	 een	 beetje	 administratie.	 Het	 kost	 je	 maar	 een	 paar	 uurtjes	 per	 week
gedurende	een	paar	weken	per	jaar.

Verder	zoeken	we	een	nieuwe	webmaster.	Heb	je	grafisch	inzicht?	Vind	je	het	leuk	of
ken	 je	 iemand	 die	 bijvoorbeeld	 in	 Wordpress	 of	 Joomla!	 een	 website	 voor	 Storks	 wil
bouwen	of	 inrichten?	Een	mooie	kans	om	te	 laten	zien	wat	 jij	kunt!	Verder	zijn	we	op
zoek	naar	redacteuren	voor	de	website,	de	nieuwsbrief	en	social	media.	Wie	zorgt	dat
Storks	ook	op	Instagram	komt?
	

Schade	door	vandalisme

In	de	Oudejaarsnacht	is	Storks	getroffen	door	vandalisme.	Materiaal	van	ons	terrein	is
op	 het	 vreugdevuur	 voor	 onze	 ingang	 beland	 en	 2	 ruiten	 van	 het	 clubgebouw	 zijn
ingegooid.	Gelukkig	 is	men	niet	binnen	geweest.	De	(onverzekerde)	schade	bedraagt
echter	 toch	al	 gauw	zo'n	€1500.	Hoe	men	door	het	 hek	 is	 gekomen	 is	 niet	 duidelijk.
Voor	de	zekerheid	ontvangen	alle	gebruikers	binnenkort	een	afsluitinstructie.

	

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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