
AGENDACHECK

Vergaderen	in	het	clubhuis?
Teammeeting?	 Kijk	 dan
eerst	 in	 de	 agenda	 op	 de
site	 of	 er	 wel	 plek	 is.	 Het
wordt	 namelijk	 steeds
drukker	 en	 we	 willen	 elkaar
zo	 min	 mogelijk	 in	 de	 weg
zitten.	 Wil	 je	 reserveren?
Geef	 dat	 dan	 per	 mail	 aan
ons	 door.	 Boek	 je	 vaak?
Vraag	 dan	 een	 inlogcode
om	 zelf	 te	 boeken.	 Niet
gereserveerd?	 Dan	 loop	 je
grote	 kans	 dat	 je	 er	 niet	 in
kunt.
	

BAR	IN	2018
Erwin	 en	 Nancy	 van	 der
Meer	 hebben	 besloten	 hun
contract	 niet	 te	 verlengen.
Zij	hebben	de	afgelopen	drie
jaar	 met	 grote	 inzet	 en
betrokkenheid	 het	 clubhuis
(schoonmaak)	 en	 de	 bar
beheerd.	Zij	hebben	o.a.	het
nieuwe	 kassa-systeem
ingevoerd	 en	 de	 omzet	 en
de	 winst	 jaar	 na	 jaar
verhoogd.	 Tijdens	 het	 gala
op	 16	 december	 bedanken
we	 ze	 persoonlijk.	 De	 bar
blijft	 in	 2018	 in	 vertrouwde
handen.	 Bianca	 Dijk,	 die	 al
veel	hulp	bood,	gaat	samen
met	haar	man	Jur,	de	inkoop
en	financien	doen.
	

MOOS	WINT

Het	zit	er	weer	op.	De	grote
clubactie	 was	 een	 succes.
Er	 is	 een	 mooi	 bedrag	 bij
elkaar	 opgehaald.	 Onze
winnaar	 was	 zo	 enthousiast
dat	 hij	 wel	 3	 boekjes	 nodig
had.	 Het	 was	 een	 nek-aan-
nek	 race	 maar	 met	 maar
liefst	 68	 loten	 is	 één	 van
onze	kleinste	spelers	van	de
Beeball	 Majors	 winnaar	 van
de	 actie	 'beste
lotenverkoper	 van	 Storks'.
Zijn	 naam:	 Moos
Wagemaker!!	 Gefeliciteerd
Moos.	 We	 zullen	 contact
opnemen,	 zodat	 je	 een
mooie	 knuppel	 uit	 kan
zoeken	bij	SSK.
	

AFSCHEID

Met	een	etentje	met	de	staf
van	 het	 eerste	 uur
bedankten	 wij	 Jolanda
Droog	en	Ivo	Weis	voor	een
tijdperk	 waarin	 zij	 onze
damesselectie	 hebben
gevormd	van	een	beginnend
pupillenteam	 tot	 een	 jong
maar	 overtuigend	 Dames1.
We	 koesteren	 veel	 mooie
herinneringen!
	

ZAALTRAINING

Het	 schema	 voor	 de
zaaltraining	 is	 bijna	 af.
Zodra	 er	 iets	 bekend	 is
wordt	dat	op	de	zaaltraining
pagina	 op	 de	 Storks	 site
gepubliceerd.	 De	 eerste
trainingen	 worden	 vanaf	 6
december	bekend	gemaakt.
Daarna	 volgend	 regelamtig
updates.	 Raadpleeg	 de
pagina	 de	 komende	 tijd
regelmatig	 om	 te	 zien	 of	 er
al	 iets	 bekend	 is	 van	 jouw
team.
	

KERSTCADEAU
Nog	 wat	 nodig
voor	 Sint	 of
Kerst?	 Vergeet
dan	 niet	 om	 je

bestelling	 bij	 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.
	

Silicon	Softbal	Dames	1	stopt
door	Laura	van	den	Berg,	Storks
TC	Softbal

Silicon	 Dames	 1	 trekt	 zich	 terug
uit	de	1e	klasse.	Het	 team	houdt
in	de	huidige	samenstelling	op	 te
bestaan.	 Sinds	 de	 zomerstop	 is
de	Technische	Commissie	Softbal
hard	aan	het	werk	geweest	om	de
jonge	en	kleine	Dames	1	selectie
te	versterken.	Wij	wisten	dat	maar
7	 van	 de	 12	 speelsters	 door
zouden	gaan.	De	concurrentie	om
de	 steeds	 kleinere	 groep
talentvolle	speelsters	blijkt	echter

te	sterk.	Daarnaast	moest	een	nieuwe	coachingstaf	gevonden	worden.	Ondanks	vele
uren	 bellen,	 mailen	 en	 praten	 heeft	 geen	 van	 de	 kandidaat	 coaches	 voor	 Storks
gekozen.	Ook	alternatieven,	zoals	een	samengesteld	 team,	player-coaches	en	part-
time	 spelers	 hebben	 niet	 tot	 resultaat	 geleid.	 Met	 de	 overschrijvingsdeadline	 van	 1
december	 in	zicht	kozen	drie	Storks	 talenten	voor	Silver	League	teams.	Wij	wensen
Sophie	 (Neptunus),	 Jill	 en	 Noa	 (BA	 Gophers/Birds)	 heel	 veel	 succes!	 Het	 huidige
Dames	2	(2e	klasse)	zal	in	2018	uitkomen	als	Storks	Dames	1.

De	TC	maakt	zich	al	 langer	zorgen	over	de	ontwikkeling	van	het	(jeugd)	softbal.	Het
steeds	grotere	aantal	Blue	Angels	teams	trekt	 talenten	weg	uit	de	verenigingen.	Om
het	 jeugdsoftbal	 ook	 binnen	 de	 vereniging	 duurzaam	 te	 kunnen	 blijven	 ontwikkelen
bereiden	we	een	strategische	samenwerking	voor	met	de	softbaljeugd	van	SV	&	HV
Schiedam.	 Een	 aantal	 van	 onze	 jonge	 Dames	 1	 speelsters	 zal	 uitkomen	 in	 een
Schiedam-Storks	1e	klasse	U20	juniorenteam.	Zodra	de	samenwerking	rond	is	zullen
de	jeugdteams	van	beide	verenigingen	worden	geinformeerd	over	'hoe	nu	verder'.	De
TC	maakt	de	komende	tijd	een	beleidsplan	2018-2023.	De	belangrijkste	doelstelling	is
om	het	jeugd	softbal	te	blijven	ontwikkelen	en	te	verbreden	om	situaties	zoals	nu	met
Dames	1	te	voorkomen.

De	meiden	die	het	DSB1	team	vormden	zijn	wij	zeer	dankbaar	voor	hun	openheid	en
geduld	in	deze	lastige	periode.	Een	bijzondere	dank	gaat	ook	uit	naar	Jolanda	Droog,
Ivo	Weis	en	Cora	Strijk,	die	de	TC	enorm	geholpen	hebben	in	het	verbreden	van	de
denk-	en	draagkracht.
	

Meld	je	aan	tot	en	met	9	december	onder	vermelding	van	het	aantal	personen
	

Van	de	voorzitter
door	Freek	Dekker,	voorzitter	Storks

Afscheid	van	een	topteam
Het	belangrijkste	en	meest	teleurstellende	nieuws	is	dat	Silicon	Dames	1	vorige	week
uit	 elkaar	 is	 gevallen.	 Als	 bestuur	 kijken	 we	 met	 trots	 terug	 op	 de	 ontwikkeling	 en
prestaties	van	onze	jonge	dames.	We	zijn	de	TC,	het	team,	de	staf	en	onze	sponsor
Silicon	 ontzettend	 dankbaar	 voor	 hun	 steun.	 De	 afgelopen	 maanden	 hebben	 velen
bergen	werk	verzet	om	dit	scenario	te	voorkomen.	Helaas	is	dat	niet	gelukt.	De	zorg
voor	 het	 softbal	 leeft	 niet	 alleen	 bij	 Storks	 maar	 ook	 bij	 andere	 verenigingen.
Ledentallen	lopen	landelijk	terug.	Concurrentie	tussen	clubs	is	gezond.	Maar	nu	wordt
ook	door	Blue	Angels	aan	een	steeds	kleinere	groep	speelsters	getrokken.	Naast	de
samenwerking	 die	 de	 TC	 met	 HV&SV	 Schiedam	 op	 poten	 zet	 hebben	 de
gezamenlijke	voorzitters	van	de	verenigingen	in	het	Cluster	Den	Haag	er	een	prioriteit
van	 gemaakt	 om,	 samen	 met	 de	 KNBSB,	 iets	 aan	 deze	 negatieve	 ontwikkeling	 te
doen.

Contributie	blijft	gelijk
Het	Bestuur	heeft	besloten	om	de	ALV	voor	 te	stellen	de	contributie	 in	2018	niet	 te
verhogen.	Op	de	vorige	ALV	was	afgesproken	dat	er	een	gat	gedicht	moest	worden
van	€	10.000.	De	Grote	Clubactie	leverde	minder	op	dan	verwacht:	€	2.500.	Dames	3
bracht	 als	 enige	 de	 afgesproken	 €	 250	 per	 team	 op	 om	 het	 tekort	 te	 dichten.	 Die
zullen	 worden	 gebruikt	 voor	 eigen	 materiaal.	 Een	 derde	 tegenvaller	 was	 het	 kleine
aantal	toernooien	waardoor	de	baromzet	toch	achter	bleef	bij	de	verwachting.	Maar	er
waren	 ook	 meevallers:	 minder	 uitgaven	 en	 een	 aanzienlijke	 teruggave	 op	 de
energierekening.	 Daardoor	 lijkt	 het	 tekort	 beperkt	 te	 blijven.	 De	 wens	 om	 geld	 te
reserveren	in	een	spaarpot	voor	tegenvallers	wordt	echter	niet	gerealiseerd.

Sponsoring	Hoofdklasse
De	 tijdelijke	 sponsorcommissie	 die	 als	 doel	 heeft	 om	 €	 20.000	 te	 vinden	 voor	 het
uitkomen	 in	 de	 Hoofdklasse	 heeft	 bijna	 de	 helft	 van	 de	 benodigde	 sponsoring
toegezegd	 gekregen.	 Er	 wordt	 nog	 een	 exclusief	 sponsordiner	 voorbereid.	 Daar
worden	 bedrijven	 en	 relaties	 uitgenodigd	 om	 ruimhartig	 bij	 te	 dragen	 aan	 Storks
hoofdklasse	 avontuur.	 Het	 team	 gaat	 zelf	 met	 een	 T-shirt	 actie	 op	 zoek	 naar	 kleine
sponsors	onder	de	fans	en	familie.	En	tenslotte:	we	hebben	bijna	een	deal	rond	met
B&BHealthcare,	 een	 Haagse	 (sport)fysiotherapie-organisatie.	 Daar	 profiteren	 niet
alleen	 de	 spelers	 van	 Heren	 1	 van.	 Er	 wordt	 gesproken	 over	 een	 vrije	 inloop
spreekuur	voor	alle	honk-	en	softballers	van	Storks.

Nadenkcommissie
De	ALV	heeft	een	commissie	benoemd	die	zichzelf	de	naam	nadenkcommissie	heeft
gegeven.	Gelukkig	zet	deze	commissie	het	denken	ook	om	in	doen!	Er	is	een	nieuwe
verenigingsstructuur	bedacht.	De	taken	zijn	helderder,	kleiner	en	beter	verdeeld	over
vrijwilligers.	Samen	met	het	bestuur	en	de	teammanagers	worden	binnenkort	taken	en
vrijwilligers	ge'matched'.	Het	 kan	 zijn	dat	 je	daarna	benaderd	wordt	 om	één	van	de
gevraagde	 taken	 op	 je	 te	 nemen.	 In	 een	 volgende	 nieuwsbrief	 informeren	 we	 je
uitgebreid	over	de	nieuwe	verenigingsstructuur,	de	taken	en	de	verdeling.

Bestuur	en	wedstrijdsecretaris
Het	bestuur	heeft	voor	2018	twee	vacatures.	Ook	bestuurslid	Aat	Nijs	is	in	maart	2018
niet	herkiesbaar.	De	beoogde	nieuwe	voorzitter,	Ronald	van	Wijk,	hoopt	en	verwacht
dat	 we	 vóór	 de	 ALV	 een	 secretaris	 en	 een	 bestuurslid	 Accomodatiebeheer	 vinden.
Nog	 nijpender	 is	 het	 vinden	 van	 een	 wedstrijdsecretaris	 of	 van	 verschillende
wedstrijdsecretarissen	 (voor	 jeugd,	 voor	 honk-	 en	 voor	 softbal	 en	 voor
scheidsrechters).	Die	plannen	aan	het	begin	van	het	seizoen,	samen	met	de	KNBSB,
de	wedstrijden	en	toernooien.	Ook	de	scheidsrechtersdiensten	moeten	in	een	tevoren
opgesteld	worden	vastgelegd.	Tussendoor	moeten	wedstrijden	soms	worden	afgelast
en	verplaatst.	Er	is	geen	specifieke	honk-	of	softbalkennis	voor	deze	functie	nodig,	wel
plannen	 en	 organiseren,	 administratief	 inzicht	 en	 het	 werken	 met	 een	 spreadsheet.
Als	 deze	 vacatures	 niet	 snel	 worden	 ingevuld	 kan	 er	 volgend	 seizoen	 niet	 worden
gespeeld!
	

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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