
CLUBACTIE

Heb	 jij	 al	 super	 veel	 loten
verkocht?	 Misschien	 win	 je
dan	 wel	 een	 gloednieuwe
knuppel	 die	 je	 zelf	 uit	 mag
kiezen	 bij	 SSK.	 Inmiddels
zijn	 er	 ook	 twee	 superloten
(€150	 per	 stuk)	 verkocht.
We	zijn	blij	met	deze	kanjers
maar	 ook	 met	 elk	 verkocht
lot!	 Inleveren	 van	 je	 loten
kan	 op	 8,	 11	 en	 12
november	 van	 16:00	 uur
tot	 17:30	 uur	 op	 Storks.
Roos,	 Mo	 en	 Janine	 staan
met	warme	chocomel	klaar!
	

9	KAMPIOENEN

Na	 bijna	 800	 wedstrijden
door	 22	 teams	 zit	 seizoen
2017	 er	 met	 maar	 liefst	 9
titels	 op.	 Naast	 Heren
Honkbal	 1	 zijn	 ook	 Heren
Softbal	 1	 kampioen
geworden.Verder	 waren	 er
periodetitels	voor	de	Softbal
Aspiranten	 en	 de
honkballers	 van	 Junioren	 1,
Aspiranten	 1	 (2	 keer!),
Aspiranten	 2,	 Pupillen	 1	 en
Pupillen	3.
	

LAATSTE	PIET
VERMEULEN

De	27e	editie	was	de	laatste
keer	 dat	 het	 eindtoernooi
voor	 families	 en	 bedrijven
onder	 de	 naam	 Piet
Vermeulen	 werd	 gehouden.
Zoon	 Rob	 Vermeulen	 (foto
tijdens	 de	 prijsuitreiking	 in
2016):	 "Bijna	 niemand	 bij
Storks	 kende	 mijn	 ouders
nog.	 Als	 familie	 vinden	 wij
het	 geweldig	 dat	 Storks	 ze
al	 die	 jaren	 is	 blijven	 eren".
Piet	en	An	Vermeulen	waren
tot	1990	de	vast	gezichten	in
het	clubhuis	van	Storks.
	

SSK	 is	 niet	 alleen	 sponsor
van	Storks	maar	ook	van	de
KNBSB.	 Op	 de	 bondssite
wordt	 SSK	 oprichter	 en
eigenaar	geinterviewd.
	

SPONSORAPP
Vergeet	 niet	 je
bestelling	 bij
Thuisbezorgd,
Wehkamp,

Bol.com,	 MediaMarkt	 of
tientallen	andere	winkels	via
de	 site	 of	 de	 app	 van
Sponsorkliks	 te	 doen.
Download	 de	 app	 voor	 IOS
of	Android.	Dan	kun	je	direct
naar	 alle	 deelnemende
winkels.	En	elke	dag		live	de
opbrengst	voor	Storks	zien.
	

Op	avontuur
"Storks	 gaat	 op	 honkbalavontuur",	 zo	 meent
voorzitter	 Freek	 Dekker.	 "Na	 38	 jaar	 schrijven	 we
een	 bijzondere	 geschiedenis.	 Ons	 eerste	 staat
midden	 in	 de	 vereniging.	Onze	 jeugdleden	 kennen
de	 spelers	 en	 omgekeerd.	 Er	 is	 geen	 enkele
hoofdklasseclub	die	in	staat	is	om	met	ons	beperkte
budget	een	serieus	team	op	de	been	te	brengen	en
toch	 flikken	 we	 dat".	 Captain	 Jurrian	 Koks:	 "We
gaan	 spelen	 met	 een	 mooie	 mix	 van	 ervaring	 en
talent.	We	selecteren	alleen	spelers	waarvan	we	het
idee	hebben	dat	ze	er	echt	bij	willen	horen.	We	zijn
óók	een	vriendenteam	en	dat	willen	we	blijven.	De
uitdaging	was	om	de	pitchingstaf	aan	te	vullen,	een

extra	catcher	 te	vinden	en	het	vertrek	van	een	aantal	oudere	spelers	op	 te	vangen.
Dat	 gaat	 lukken.	 Er	 zijn	 zowel	 nieuwe	 spelers	met	 Hoofdklasse	 ervaring	maar	 ook
nieuwe	talenten	waar	we	hoge	verwachtingen	van	hebben.	Ze	willen	zich	maar	al	 te
graag	bij	ons	team	aansluiten",	aldus	Koks.

Volgens	bestuurslid	Sportzaken	Ton	de	Jager	is	het	soms	lastig	om	nieuwe	spelers	er
van	te	doordringen	dat	het	normaal	is	dat	bij	Storks	gewoon	contributie	wordt	betaald.
"Maar	 van	 dat	 principe	 wijken	 we	 niet	 af",	 aldus	 de	 Jager.	 "Alleen	 wanneer	 een
sponsor	bereid	is	de	contributie	te	betalen	accepteren	we	dat".

Er	moet	nog	van	alles	gebeuren.	Er	zijn	aanpassingen	nodig	aan	het	veld	en	er	moet
een	 scorerhok	 worden	 geplaatst.	 Er	 is	 overleg	met	 de	Gemeente	 over	 subsidie	 en
veldverlichting.	 En	 naast	 de	 zoektocht	 naar	 spelers	 wordt	 door	 een	 speciaal
samengesteld	sponsorteam	gezocht	naar	inkomsten	om	het	gat	van	zo'n	€	20.000	te
dichten.	Als	dat	lukt	heeft	de	vereniging	daar	ook	baat	bij:	er	hoeft	dan	minder	vanuit
de	begroting	naar	het	team.	Kledingsponsor	SSK	stelt	24	extra	sets	uniformen	in	een
geheel	 nieuwe	 look	 beschikbaar.	 En	 daarnaast	 is	 de	 eerste	 €	 2.500	 inmiddels
toegezegd.

Meedoen	aan	dit	avontuur?	Neem	contact	op	met	Ton	de	Jager	of	Freek	Dekker.
	

Save	the	dates
Is	 met	 het	 onvergetelijke	 Storks	 Gala
2016	 een	 nieuwe	 traditie	 geboren?	 Als
het	aan	ons	ligt	wel!	Dit	jaar	vindt	het	gala
plaats	 op	 zaterdag	 16	 december.	 Zorg
dat	je	het	niet	mist!	Meer	informatie	volgt
binnenkort.

De	 andere	 datum	 die	 je	 alvast	 kunt
noteren	is	dinsdag	27	maart	 2018.	Dan
vindt	 onze	 Algemene	 Ledenvergadering
weer	 plaats	 waar,	 onder	 meer,	 Ronald

van	Wijk	als	nieuwe	voorzitter	(zie	verderop	in	deze	nieuwsbrief)	wordt	voorgesteld.
	

Bestuur	stapt	op

door	Gerard	Kester

Het	 bestuur	 stapt	 op.	 Ja,	 dat	 klinkt	 vrij	 dramatisch,	 maar	 het	 is	 wel	 waar.	 Voor	 de
meesten	 zit	 de	 termijn	 er	 op.	 Natuurlijk,	 zij	 blijven	 aan	 tot	 aan	 het	 eind	 van	 het
seizoen.	Maar	dat	 is	al	bijna.	En	gelukkig	zijn	er	 in	elk	geval	 twee	herkiesbaar	voor
een	nieuwe	termijn	(Carline	v	Gaalen	op	Financiën	en	Ton	de	Jager	op	Sportzaken,
Aat	Nijs	 beraadt	 zich	 nog).	 Zie	 daar	maar	 eens	 aan	 te	 komen.	Dat	 zijn	 taken	 voor
werkelozen,	 arbeidsongeschikten,	 futters	 en	 AOW-ers.	 Dat	 zijn	 taken	 waar	 je	 een
werkweek	zoet	mee	bent!

Dat	was	 inderdaad	grotendeels	het	geval.	Maar	vanaf	aankomend	seizoen	gaat	dat
veranderen.	 Marusha	 Fehling	 heeft	 het	 voortouw	 genomen	 en	 een	 groepje	 wijze
mannen	en	mijzelf	bijeen	gebracht.	Wij	zijn	ons	nu	aan	het	buigen	over	een	andere
manier	 van	 het	 verdelen	 van	 taken	 binnen	 de	 vereniging.	 Een	manier	 waarbij	 veel
mensen	een	klein	beetje	doen.	Wij	zitten	nog	gebogen	maar	een	paar	details	kan	ik
wel	vrij	geven.	De	bestuursleden	worden	niet	meer	degene	die	alles	uitvoeren	maar
worden	meer	aanspreekpunt	van	managers	en	kleinere	commissies.	Lees	verder
	

Ronald	van	Wijk	nieuwe	voorzitter
door	Gerard	Kester	(op	de	selfie
links	met	Ronald	van	Wijk	rechts)

Kennen	wij	Ronald	van	Wijk	en
waarom	zouden	wij	voor	hem
kiezen?

Kennen	wij	Ronald	 van	Wijk?	 Ik
inmiddels	wel,	 aangezien	 ik	 een
halve	 middag	 met	 hem	 op	 de
bank	 heb	 gezeten	 voor	 dit
interview.	 Mijn	 eerste	 indruk?
Een	 sympathieke	 kerel,	 die
makkelijk	 praat.	 Red	 je	 het
daarmee	als	 voorzitter	 van	een	 vereniging	waar	 veel	 gaat	 veranderen	en	waar	 nog
veel	moet	gebeuren?	(...)	Hij	heeft	een	voorgeschiedenis	bij	Storks.	Hij	heeft	namelijk
twee	jaar	gesoftbald.	Dat	is	dus	de	reden	dat	Ton	de	Jager	op	Sportzaken	blijft	zitten
en	Ronald	daar	niet	voor	gevraagd	is.	Maar	hij	zat	ook	vaak	op	de	tribune.	Zijn	zoon,
Jeroen,	 heeft	 wel	 voor	 een	 langere	 periode	 gehonkbald	 bij	 Storks.	 Heeft	 zelfs	 de
Haagse	 jeugdselectie	gehaald.	Heeft	gespeeld	met	Jur	Koks	en	Niels	Weis.	Moet	 je
honkbal	ervaring	hebben	als	voorzitter	van	een	honk/softbal	vereniging?	Nee,	denk	‘t
niet!	Wat	moet	je	dan	wel	hebben?	Een	makkelijke	babbel,	maar	vooral	erg	belangrijk,
een	netwerk.	Als	 je	de	 juiste	mensen	kent,	dan	heb	 je	de	helft	al	binnen.	En?	Heeft
Ronald	van	Wijk	een	netwerk?	Lees	verder
	

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.

	
Verzonden	met			
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