
Ledenvergadering

Noteer	 alvast	 de	 jaarlijkse
ledenvergadering.	 Dit	 jaar	 op
16	 maart.	 De	 agenda	 en
vergaderstukken	 zullen	 per
mail	worden	toegezonden.
	

Opening	Day

Opening	 Day	 is	 dit	 jaar	 op
zondag	 10	 april.	 Be	 there!
Zowel	 het	 vernieuwde	 Dames
1	als	Heren	1	knallen	die	dag
om	14:30	uur	het	seizoen	in.

	

NL	Doet.	Doe	mee!

Op	zaterdag	12	maart	stropen
we	 om	 10	 uur	 onze	 mouwen
op	voor	NL	Doet.	Help	je	mee
met	 (kleine)klusjes	 en
poetsen?	 Geef	 je	 op	 bij
Nancy.
	

Teamfriends

Er	 wordt	 hard	 gewerkt	 aan
een	 nieuwe	 'line-up'	 voor
sponsors.	 Hierin	 staat
aangegeven	 wat	 de	 sponsors
voor	 welke	 bedrag	 mogen
verwachten	 van	 Storks.	 De
sponsorcommissie	 adviseert
verder	 om,	 bij	 de
ondersteuning	van	teams	door
friends,	 altijd	 een	 gedeelte
(25%	 tot	 maximaal	 €500)	 te
gebruiken	 voor	 het
gezamenlijke	 spaardoel	 van
de	vereniging.
	

Schrijf	je	op	tijd	in!

Speel	 je	 honk-	 of	 softbal?	 En
ben	 je	 tussen	 de	 11	 en	 18
jaar?	 Dan	 kun	 je	 je	 nog	 tot	 1
maart	 inschrijven	 voor	 de
selectietrainingen	voor	het	NK
Little	 League.	 Zie	 ook	 het
artikel	 over	 het	 Seniors
Honkbal	 Team	 dat	 bij	 Storks
zal	trainen.
	

Sportief	en	veilig

NOC*NSF,	de	sportbonden	en
het	 Ministerie	 van	 VWS
werken	 samen	aan	een	Veilig
Sportklimaat.	 Binnenkort
krijgen	 coaches	 van
jeugdteams	 van	 Storks	 en
andere	 verenigingen	 de
workshop	 Sportief	 coachen
aangeboden.	 We	 kijken	 ook
nog	of	we	de	workshop	 'Lang
leve	 de	 sportouder'	 naar
Storks	kunnen	halen.
	

Meevaller

Een	 dikke	 meevaller:	 de
energierekening	 valt	 over
2015	 een	 stuk	 lager	 uit.
Daardoor	 valt	 er	 nu	 een
'spaarpotje'	 vrij.	 Na	 de
schades	 aan	 de	 zalen	 en	 het
vandalisme	met	oud	en	nieuw
is	dat	meer	dan	welkom!
	

Klussen

Wat	doen	die	mannen	op	een
regenachtige	 zaterdag	 op	 de
Storks	 velden?	 Ze	 maken	 de
boel	 weer	 klaar	 voor	 het
nieuwe	 seizoen!	 Dank
Durmazon	 en	 Wim	 Droog
(foto)	voor	de	reparatie	van	de
jeugd	 dugouts.	 Daar	 worden
we	vrolijk	van.
	

Volg	Storks

Volg	 jij	Storks	al	op	Twitter	en
Facebook?

Sfeer	en	succes	gaan	hand	in	hand

Voor	Lennart	Schoenmaker,	assistent	coach	van	het	senior	League	Team	Den	Haag
dat	meedeed	aan	het	NK	Little	League	2015,	is	het	duidelijk:	winnen	gaat	beter	als
je	lol	hebt	onderling.

Let	 wel:	 iedere	 bal	 telt,	 iedere	 slag,	 iedere	 sprint.	 Om	 te	 winnen	 moet	 je	 op	 het
scherpst	 van	 de	 snede	 spelen,	 goed	 anticiperen	 en	 continue	 alert	 blijven.	 Voor
degenen	die	nog	geen	NK	Little	League	hebben	meegemaakt:	er	wordt	gespeeld	op
een	 top	 locatie	 in	Hoofddorp	van	de	Pioneers,	waar	een	paar	duizend	man	op	de
tribune	passen.	Tijdens	de	openingsceremonie	 staan	alle	 teams	opgesteld	 op	het
hoofdveld.	 In	2015	werd	het	begin	van	het	 toernooi	 ingeluid	door	niemand	minder
dan	de	Amerikaanse	ambassadeur:	hij	wierp	de	eerste	bal.	Uit	de	luidsprekers	klonk
afwisselend	een	enthousiaste	stem	en	muziek.

Terugkijkend	zegt	Lennart	dat	hij	bij	een	0-6	achterstand	zó	graag	wilde	winnen	dat
de	ontlading	bij	een	zege	van	7-6	enorm	was.	"Onvergetelijk"	was	de	explosie	van
het	 team	toen	ze	gewonnen	hadden.	Een	ander	soort	spanning	maakte	zich	weer
meester	van	hem	toen	het	even	onduidelijk	was	of	Team	Den	Haag	de	finale	al	dan
niet	 had	 gehaald.	 Het	 bleek	 toen	 echt	 om	 iedere	 punt	 te	 gaan.	 "Door	 sterk
verdedigend	te	spelen	hebben	ze	zich	in	de	race	gehouden".

Op	 de	 vraag	 of	 hij	 in	 een	 finaleplaats	 in	 2016	 gelooft,	 antwoordt	 hij	 meteen
"absoluut".	"Met	de	juiste	samenstelling,	met	talenten	uit	de	regio,	is	een	finaleplaats
voor	 Team	 Den	 Haag	 haalbaar".	 Lennart	 roept	 iedereen	 die	 in	 de	 senior
leeftijdscategorie	valt	zich	vooral	aan	 te	melden.	Hij	 is	er	 in	 ieder	geval	klaar	voor
om	weer	assistent	coach	te	zijn	en	kijkt	ernaar	uit	om	met	een	enthousiaste	groep
spelers	ervoor	te	gaan.
	

Vrijwilligersbelronde
Een	 zaterdagmiddag	 bellen	 leverde	 Storks	 weer
15	 nieuwe	 vrijwilligers	 op.	 Vooral	 de
communicatie	 kan	 in	 2016	 op	 de	 nodige
ondersteuning	 rekenen:	bouwen	aan	een	nieuwe
website,	een	sterkere	relatie	met	de	pers	en	een
social	 mediateam	 zullen	 Storks	 versterken.
Daarnaast	 hebben	 we	 een	 aantal	 ouders	 en
spelers	gevonden	die	willen	helpen	met	klussen,
schoonmaken,	scheidsen	en	scoren.	Ook	hebben
we	weer	nieuwe	Friends	voor	Storks	die	elk	voor
€	50	of	meer	laten	merken	een	hart	voor	Storks	te
hebben.	We	blijven	echter	nog	hard	op	zoek	naar
een	 nieuwe	 penningmeester.	 Elders	 in	 deze	 nieuwsbrief	 lichten	 we	 weer	 2
vacatures	 uit.	 Binnenkort	 doen	 we	 belronde	 2.	 Van	 ieder	 lid	 wordt	 een	 bijdrage
verwacht!
	

Fotoshoot	en	een	goed	gesprek
De	jeugdteams	starten	het	veldseizoen	op	zondag	13
maart	met	professionele	foto’s	en	een	goed	gesprek.
Terwijl	alle	spelers	individueel	en	als	team	in	uniform
door	fotograaf	Paco	van	Leeuwen	op	de	foto	worden
gezet,	gaan	de	ouders	in	het	clubhuis	om	de	tafel.
Samen	met	het	bestuur,	de	jeugd	TC,	trainers	en	het
teammanagement	kijken	we	vooruit	op	seizoen	2016.

De	indeling	is	als	volgt:
09.00	-	10.30	uur:	Pupillen	softbal,	Pupillen	honkbal	1	en	Pupillen	honkbal	2
11.00	-	12.00	uur:	Rookies	en	Majors
12.30	-	14.00	uur:	Aspiranten	1,	Aspiranten	2,	Aspiranten	3,	Cadetten,	Junioren	1
en	Junioren	2	(uitloop	van	de	fotoshoot	is	mogelijk)
Zorg	dat	jouw	kind	niet	ontbreekt	op	de	foto!	
	

Zaaltraining	duur	betaald
De	afgelopen	jaren	ontvingen	we
ieder	 jaar	 minstens	 één
schadeclaim	 van	 verhuurders
van	 sportzalen.	Dat	 varieert	 van
een	 beschadigde	 vloer	 door
verkeerd	 schoeisel	 of
sleepsporen	 tot	 beschadigde
deuren	 en	 wanden	 door	 wilde
worpen.	 De	 claimbedragen	 zijn
soms	een	paar	honderd	euro.	De
hoogste	 claim	 bedroeg	 maar

liefst	€	2.500!	Teams	weten	bij	navraag	meestal	niet	hoe	de	schade	is	ontstaan.	De
afgelopen	 jaren	 is	 fors	 bezuinigd	 op	 zaalhuur.	 Door	 de	 bijkomende	 schadeposten
moet	het	aantal	zaaltrainingen	mogelijk	nog	verder	worden	ingeperkt.	Laat	dat	niet
gebeuren	en	houd	je	aan	de	regels	van	de	hal.	Probeer	alle	maatregelen	te	nemen
om	schade	en	claims	te	voorkomen.
	

Sparen	voor	Storks
Het	 is	 nog	 een	 lastige	 afweging:	 wat	 willen	 we
graag	 hebben	 en	 wat	 moeten	 we	 nog	 hebben?
Bijdragen	van	Friends	en	sponsors	komen	vanaf
2016	niet	meer	terecht	in	de	begroting	van	Storks.
We	gaan	sparen	voor	dingen	die	we	nodig	of	heel
graag	willen	hebben.	Het	bestuur	zal	een	voorstel
voorleggen	aan	de	ALV.	Maar	we	willen	nu	alvast
je	 mening	 peilen.	 Daarom	 ontvang	 je	 binnenkort
een	 formulier	 waarop	 je	 mag	 aangeven	 waar	 jij
vindt	dat	Storks	voor	moet	sparen:	een	scorebord,
een	 nieuw	 dak,	 een	 werpmachine,	 een
verbouwing,	 lichtmasten,	 een	 nieuw	 terras,
webcams	 of	 een	 speakerinstallatie	 of	 iets	 heel
anders	...

	

Veldindeling	2016
De	 indeling	 voor	 de	 velden	 is
weer	 te	vinden	op	de	site.	 Deze
wordt	 eind	 februari	 definitief
vastgesteld.	Er	is	zoveel	mogelijk
geprobeerd	 om	 aan	 de	 wensen
van	 ieder	 team	 te	 voldoen.	 Dat
lukt	 echter	 niet	 altijd	 door	 de	 te
beperkte	 capaciteit	 van	 ons
complex.
	

Vacatures	uitgelicht

Hoewel	 we	 weer	 veel	 vrijwilligers	 hebben	 gevonden	 staan	 er	 ook	 nog	 vacatures
open.	 Wij	 zijn	 dringend	 op	 naar	 een	 opvolger	 van	 onze	 ledenadministrateur.	 Je
verwerkt	 aanmeldingen	 en	 uit-	 en	 overschrijvingen	 in	 het	 geautomatiseerde
systeem.	In	december	en	januari	kost	het	je	twee	tot	drie	uur	per	week.	De	rest	van
het	 jaar	 is	het	 rustiger	met	een	 tot	 twee	uur	per	week.	Daarnaast	zoeken	we	een
vertrouwenspersoon.	Je	geeft	leiding	aan	het	project	VOG	voor	vrijwilligers	en	stelt
beleid	 op	 om	 de	 veiligheid	 binnen	 de	 vereniging	 te	 vergroten.	 Bij	 conflicten	 en
problemen	 bied	 je	 een	 luisterend	 oor	 en	 geef	 je	 het	 bestuur	 gevraagd	 en
ongevraagd	advies.

Daarnaast	 zoeken	 we	 nog	 steeds	 redacteuren	 voor	 de	 nieuwsbrief,	 klussers	 en
schoonmakers,	 een	 penningmeester	 en	 een	 manager	 horeca,	 leden	 voor	 de
sponsorcommissie,	 de	 vrijwilligerscommissie	 en	 de	 jubileumcommissie	 2017,	 een
coördinator	voor	de	communicatie	en	voor	de	EHBO,	vrijwilligers	voor	begeleiding
bij	G	Honkbal,	 iemand	met	 verstand	van	verzekeren	en	een	archivaris....	Kortom:
genoeg	te	doen!

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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