
Scorebord

Storks	heeft	binnenkort	na	een
aantal	 jaar	weer	een	werkend
scorebord	bij	het	honkbalveld.
na	 vele	mislukte	 pogingen	 tot
reparatie	kunnen	we	dankzij	2
gulle	 schenkers	 vanaf	 2017
met	 een	 nieuw	bord	 de	 stand
in	de	wedstrijd	weer	scherp	 in
de	gaten	houden!
	

Ledenvergadering

Op	dinsdag	28	maart	vindt	de
jaarlijkse	 ledenvergadering
plaats.	De	agenda	en	overige
stukken	 worden	 uiterlijk	 twee
weken	 van	 tevoren
toegestuurd.	 Secretaris	 Leo
van	 der	 Giessen	 heeft	 al
geruime	 tijd	 geleden
aangegeven	 niet	 herkiesbaar
te	zijn.	We	zijn	nog	steeds	op
zoek	naar	een	vervanger.	Lijkt
het	 je	 leuk	 om	 ons
bestuursteam	 te	 versterken,
werk	je	nauwgezet	en	heb	je	-
bij	 voorkeur	 -	 enige	 juridische
kennis,	 laat	 ons	 dat	 dan	 snel
weten!
	

Opening	Jeugd
Op	 zaterdag	 11	 maart	 trapt
slaat	de	jeugd	tussen	10	en	12
uur	 seizoen	 2017	 af.
Ondertussen	 worden	 de
ouders	 in	 het	 clubhuis
bijgepraat.

Nieuwsbrief	KNBSB

De	 KNBSB	 brengt	 sinds	 kort,
naast	 de	 Home	 Plate,	 een
aantal	 verschillende	 thema
nieuwsbrieven	 uit.	 Lees	 er
meer	 over	 op	 de	 site	 van	 de
bond	 of	 abonneer	 je	 via	 deze
link.
	

Zorgen	om	geld	en	vrijwilligers
Twee	 derde	 van	 de	 amateurvoetbalclubs	 heeft
organisatorisch	 en	 financieel	 moeite	 het	 hoofd
boven	water	te	houden.	Daarvoor	waarschuwt	de
KNVB.	 Volgens	 de	 KNVB	 slagen	 naar	 schatting
twee	op	de	drie	clubs	er	(...)	niet	in	om	vrijwilligers
aan	 zich	 te	 binden	 of	 bestuursleden	 aan	 te
stellen.	 Ondertussen	 stijgen	 de	 kosten	 van	 hun
accommodatie,	 lopen	sponsorinkomsten	terug	en
bezwijken	bestuurders	onder	beknellende	 regels.
(NOS.nl	18	februari	2017)

Honkbal	 is	 geen	 voetbal.	 Maar	 toch.	 Het	 is	 niet
echt	anders	bij	Storks.	Ook	bij	ons	komt	er	weinig
geld	 binnen	 en	 lopen	 de	 kosten	 op.	 Het
lidmaatschap	 wordt	 steeds	 duurder.	 En	 ook	 bij

ons	lukt	het	nauwelijks	om	de	vele	vacatures	in	te	vullen...	"Steeds	vaker	zie	je	dat
hetzelfde	 wordt	 verwacht	 als	 van	 een	 sportschool"	 zegt	 Storks	 voorzitter	 Freek
Dekker.	"Maar	als	lid	van	onze	club	ben	je	niet	alleen	een	consument.	Meestal	lukt
het	 op	 Storks	 goed	 om	 zaken	 rond	 de	 teams	 te	 regelen,	 om	 bar-	 en
scheidsrechtersdiensten	 te	 verdelen.	 Maar	 functies	 waarvoor	 je	 bijvoorbeeld	 een
paar	 keer	 's-avonds	 bij	 elkaar	 moet	 komen	 krijgen	 we	 niet	 ingevuld.	 Geen
sponsorinkomsten	 zonder	 sponsorcommissie.	 Geen	 duidelijk	 softbalbeleid	 zonder
TC.	Dus	we	blijven	een	dringende	oproep	doen	om	je	ook	op	andere	manieren	voor
Storks	in	te	zetten"
	

65	jaar	Storks
Het	Storks	jubileumweekend	wordt	sportief	gevierd	met	heel	veel
honk-	 en	 softbal	 voor	 jong	 en	 oud.	 Zet	 de	 datum	 alvast	 in	 je
agenda:

zaterdag	3	en	zondag	4	juni	2017	(1e	Pinksterdag)

	

Leren	scoren,	scheidsen	of	reanimeren?
Voor	 het	 komende	 seizoen	 bieden	 we	 opnieuw
verschillende	 trainingen	 aan.	 Zo	 zijn	 er
scheidsrechterscursussen	 voor	 zowel	 Softbal	 als
Honkbal.	Wil	 je	het	spel	beter	 leren	begrijpen	en
meteen	 je	 team	 helpen	 als	 scorer?	 Dan	 bieden
we	je	graag	een	scorercursus	aan.	Verder	vinden
we	 het	 belangrijk	 dat	 zoveel	 mogelijk	 leden	 en
bezoekers	kunnen	reanimeren	en	de	AED	die	op
Storks	hangt	kunnen	bedienen.	Heb	je	interesse?
Meld	je	dan	aan	via	het	aanmeldformulier.	Daarna

kijken	we	of	het	lukt	een	datum	te	prikken	waarop	zoveel	mogelijk	deelnemers	mee
kunnen	doen.
	

Veldindeling	en	jaarprogramma
Het	schema	onder	'competitie'	op	de	website	is	zich	al	weer	aardig	aan	het	vullen!
De	proefwedstrijden	en	toernooien	staan	er	al	grotendeels	 in.	Wil	 je	 je	eigen	team
ook	 toevoegen	 aan	 je	 digitale	 agenda?	Dat	 kan	met	 de	Sportlink	App.	 Zo	mis	 je
nooit	meer	een	wijziging.
Ook	 de	 veldindeling	 voor	 trainingen	 en	 wedstrijden	 is	 weer	 bekend.	 Het	 is	 door
ruimtegebrek	op	de	velden	 ieder	 jaar	weer	passen	en	meten.	We	zijn	ons	er	 van
bewust	 dat	 niet	 aan	 alle	 wensen	 voldaan	 kan	 worden	 en	 vragen	 daarvoor	 om
begrip.
En	tenslotte:	ook	het	jaarprogramma	2017	staat	weer	online.
	

(Mail)adreswijziging?	Geef	snel	door!
Binnenkort	sturen	we	alle	leden	een	mail	met	hun	relatiecode	(o.a.	voor	de	Sportlink
App),	hun	adresgegevens,	zoals	deze	bij	ons	bekend	zijn	en	het	contributiebedrag
voor	2017.	Het	eerste	deel	(50%)	van	de	contributie	is	verschuldigd	voor	1	maart.
Het	tweede	deel	uiterlijk	voor	1	mei.	Zorg	je	dat	je	meest	actuele	gegevens	bij	ons
bekend	zijn?

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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