
AGENDA

De	 vergaderstukken	 voor	 de
ALV	 op	 27	 maart	 worden
uiterlijk	 twee	 weken	 van
tevoren	 toegestuurd.	 Is	 er
iemand	 die	 het	 jaarverslag
voor	ons	kan	maken?	Alle	info
staat	 al	 klaar	 maar	 moet	 nog
gebundeld	 worden.	 We
hebben	 immers	 nog	 steeds
geen	 nieuwe	 secretaris.	 Ook
is	 er	 vanaf	 27	 maart	 een
vacature	 voor	 bestuurslid
accoomodatiebeheer.
	

BEREIKBAARHEID

Vanaf	 26	maart	 tot	 april	 2019
is	 Storks	 (veel)	 slechter
bereik-baar	 door
werkzaamheden	aan	de	 route
Houtrust-Kijkduin.	 Klik	 op	 de
afbeelding	 voor	 meer
informatie.

Hulp	gevraagd

Onze	 klussers	 vragen	 hulp:
heb	 je	 (keuken)kastjes	 over
voor	de	nieuwe	 ruimte	die	we
op	 Storks	 aan	 het	 realiseren
zijn	voor	onze	 fysiotherapeut?
Of	 een	 massagetafel?	 Laat
het	weten	aan	Bart
	

8	Storks	sterren

Er	staan	maar	liefst	8	Storks
spelers	op	de	Haagse	Wall	of
Fame.	Check	hier	wie	het	zijn.
	

Help	zoeperrrteam

Dit	zoeperrrteam	 (ook	bekend
als	 Dames	 2)	 zoekt	 hulp	 bij
hun	 toernooi	 op	 22	 maart.
Bekijk	 hun	 noodkreet	 en
reageer	snel.

	

Privacywet
De	 nieuwe
Privacywet
(AVG)	die	vanaf
25	 mei	 in	 gaat

heeft	vooral	gevolgen	voor	de
ledenadministratie.	 We
bereiden	ons	er	nu	op	voor	en
houden	 de	 leden	 tijdig	 op	 de
hoogte.
	

Nieuws	delen?

Wil	 je	 ook	 nieuws	 delen	 in
deze	 nieuwsbrief	 of	 op	 de
website?	 Stuur	 dan	 een	mail.
We	 proberen	 in	 het	 seizoen
(bijna)	maandelijks	een	update
te	sturen.

Van	de	voorzitter
door	Freek	Dekker,	voorzitter	Storks

Geen	updates	op	de	website.	Geen	nieuwsbrieven.	En	nauwelijks
berichtjes	op	Facebook	of	Twitter.	 Ik	had	erg	veel	zin	 in	het	Gala
op	 16	 december.	 Tot	 ik	 mij	 op	 die	 zaterdagmorgen	 -	 lach	 niet	 -
vertilde	aan	de	Kerstboom	en	alleen	nog	maar	plat	kon	liggen.	Dat
heeft	 me	 sindsdien	 beperkt	 in	 mijn	 activiteiten,	 óók	 die	 voor
Storks.	 En	 vandaar	 dat	 dit	 pas	weer	 een	 eerste	 levensteken	 én
een	 laatste	 'van	 de	 voorzitter'	 is.	 En	 ook	 een	 hele	 lange
nieuwsbrief...

In	 september	 2014	 werd	 ik	 voorzitter	 van	 Storks.	 Nu	 zit	 het	 er
bijna	op.	Op	de	ALV	van	27	maart	draag	 ik	de	hamer	graag	over	aan	Ronald	van
Wijk,	die	zich	de	afgelopen	maanden	heeft	warm	gelopen.	Toen	ik	aantrad	was	het
nogal	 onrustig	 bij	 Storks.	 Er	 was	 veel	 'gedoe'	 rond	 het	 clubhuisbeheer	 en	 we
hadden	een	onzekere	subsidie-erfenis.	Samen	met	collega	bestuursleden	hebben
we	gewerkt	aan	 'rust	 in	de	 tent'.	Ook	 is	er,	ondanks	het	vertrek	van	huurder	Zein,
een	stabiele	financiele	situatie	(eigenlijk	zouden	we	wel	wat	meer	'vet	op	de	botten'
kunnen	 gebruiken).	 Natuurlijk	 ben	 ik	 blij	 en	 trots	 met	 onze	 promotie	 naar	 de
Hoofdklasse.	Dat	was	geen	prestatie	 van	het	bestuur	maar	er	 is	daarna	wel	door
velen	 man-en-macht	 gewerkt	 om	 het	 avontuur	 ook	 financieel	 en	 organisatorisch
mogelijk	te	maken.	Verder	zijn	we	vorig	jaar	opnieuw	met	de	Gemeente	in	gesprek
gegaan	 over	 de	 voorgenomen	 woningbouwplannen	 op	 het	 Storks	 terrein.	 Onze
positie	 is	 dat	 wij	 het	 liefst	 op	 het	 Schapenatjesduin	 willen	 blijven	 en	 niet	 -
noodgedwongen	 -	 moeten	 verhuizen	 naar	 een	 andere	 plek	 in	 de	 stad.	 Die
besprekingen	zijn	tot	nu	toe	goed	voor	Storks	verlopen.	We	verwachten	binnenkort
dat	er	ook	politieke	duidelijkheid	komt.

Tegelijk	heb	ik	nog	zorgen:	het	is	ons	opnieuw	niet	gelukt	om	het	dames	Softbal	op
niveau	 te	 handhaven.	 En	 -	 ik	 blijf	 het	 herhalen	 -	 het	 lukt	 ons	 nog	 steeds	 maar
mondjesmaat	om	vrijwilligers	te	vinden	voor	het	'gewone'	werk	in	de	vereniging.

Ik	 heb	 in	 de	 afgelopen	 jaren	 geprobeerd	 maximaal	 transparant	 te	 zijn.	 Over	 de
situatie	in	de	vereniging	en	over	besluiten	door	het	bestuur.	Dat	deed	ik	vooral	door
het	regelmatig	uitbrengen	van	deze	digitale	nieuwsbrieven	(dit	is	alweer	de	27e!).	Ik
sprak	af	dat	ik	vrijwilliger	blijf	en	me	voorlopig	nog	met	de	nieuwsbrief	bemoei.	Dus
graag	tot	ziens	op	de	ALV,	langs	het	veld	of	digitaal!
	

Noodoproep
De	noodoproep	voor	een	wedstrijdsecretaris	heeft
geholpen.	 Cora	 Strijk	 helpt	 deze	 weken	 een
volledig	 nieuw	 team	 van	 secretarissen	 (Sander
Lustenhouwer,	 Sandra	 van	 Reenen,	 Petra
Langenkamp	 en	 Martin	 van	 Werven)	 op	 weg.
Binnenkort	stellen	we	ze	(incl.	hun	taakverdeling)
voor.	 Tussen	 9	 en	 18	 maart	 worden	 de
speelschema's	op	de	website	geplaatst.
	

Softbalnieuws
De	 TC	 Softbal	 bestaat	 op	 dit	 moment	 uit	 Edwin	 Verheij,
Cora	 Strijk	 en	 Quinlan	 de	 Windt.	 Zij	 hebben	 zich	 de
afgelopen	maanden	enorm	ingespannen	om	softbalcoaches
te	 vinden.	 Niet	 alleen	 voor	 Dames	 1	 maar	 ook	 voor	 de
Aspiranten.	Zoals	ze	in	december	al	duidelijk	maakten	is	de
spoeling	erg	dun.	Het	 is	niet	gelukt	om	een	vaste	coach	te
vinden	maar	er	is	wel	een	creatieve	oplossing	bedacht	voor
de	 meiden:	 ze	 zullen	 tijdens	 de	 wedstrijden	 afwisselend

gecoacht	 worden	 door	 Kenny	 George	 (HB1),	 Soekarno	 Phelipa	 (HB2),	 Monique
Wapperom	 (DSB1),	 Anke	Matijssen	 (DSB1)	 en	 Quinlan	 de	Windt	 (HB1).	 Ook	 de
trainingstaf	is	breed	opgezet.

Om	 talentvolle	 speelsters	 van	 juniorenleeftijd	 voor	 Storks	 te	 behouden	 én	 om	 op
andere	 gebieden	 samen	 te	 werken	 is	 Storks	 een	 samenwerkingsovereenkomst
aangegaan	met	Schiedam.	Een	aantal	Storks	speelsters	kan	daar	komend	seizoen
al	terecht	in	het	Junioren	1	dat	dubbels	gaat	spelen	in	de	1e	klasse	en	dat	gecoacht
wordt	 door	 Ivo	 Weis,	 Jeroen	 Kwakernaak	 (beiden	 Storks)	 en	 Michel	 Vervloet
(Schiedam).

Er	is	door	alle	teams	al	veel	in	de	zaal	getraind	en	(buiten)	aan	de	conditie	gewerkt.
Dames	1	en	2	(voorheen	2	en	3)	hebben	de	afgelopen	winter	samen	getraind	onder
leiding	van	Willem	Romp	en	Burton	Drenthem	Soesman.	Daarnaast	heeft	Laura	van
der	Laan	een	aantal	 gerichte	pitchertrainingen	voor	de	 jeugd	gegeven,	gericht	 op
weerbaarheid	 	 en	 mentaliteit.	 Maar	 er	 is	 natuurlijk	 ook	 aan	 de	 techniek	 gewerkt:
armsnelheid,	spinning,	curve	en	change	en	er	 is	heel	veel	op	de	spots	geoefend.
Jolanda	 Droog	 en	 hulptroepen	 begeleidden	 opnieuw	 de	 jonge	 catchers	 met	 veel
aandacht	 aan	 het	 trainen	 van	 de	 beenspieren.	 De	 meiden	 kregen	 ook	 de
basisoefeningen	 zoals	 verschillende	 catcherzits,	 blokken,	 aangooi	 2e	 honk,
stootslagverdediging,	doodgeschoten	ballen,	hoge	ballen	en	duiken	naar	ballen.

Noteer	alvast	20	juni	in	je	agenda.	Dan	komt	het	Oranje	Dames	Softballteam	weer
naar	Storks	om	zich	te	meten	met	onze	Heren	Softbal	1!
	

Honkbalnieuws

Wat	doe	je	als	het	in	Nederland	koud	is?	Dan	schrijf	je	je	in	voor	de	Tenerife	Spring
Baseball	 Cup!	 Een	 gecombineerde	 groep	 van	 spelers	 van	 Heren	 1	 en	 Heren	 2
bereidde	 zich	 op	 een	 zonnig	 Tenerife	 voor	 op	 seizoen	 2018.	 Er	 zijn	 plannen	 om
volgend	 jaar	weer	 te	gaan.	Fans	zijn	welkom	bij	de	wedstrijden	én	op	het	strand.
Van	Heren	2	is	net	bekend	geworden	dat	zij	dit	seizoen	alsnog	in	de	1e	klasse	uit
zullen	komen.	Dat	is	goed	nieuws	voor	de	spelers	en	het	spelniveau	en	vooral	voor
de	doorstroming	van	talenten	naar	het	eerste	team.

Ook	voor	de	jeugd	zijn	er	dit	jaar	-	naast	de	gebruikelijke	zaaltrainingen	voor	teams	-
pitchertrainingen	gegeven	door	Nick	Winkel	 (HB1)	en	Mark	Hazebroek	(HB2).	Met
plezier	en	veel	energie	werd	gewerkt	aan	de	concentratie	en	de	basis	motoriek	bij
het	 pitchen	 door	 de	 pupillen.	 Bij	 de	 aspiranten	 lag	 de	 nadruk	 meer	 op	 de	 fijne
motoriek,	meer	slag	gooien	en	kracht	oefeningen.	Ruikt	naar	een	jaarlijkse	herhaling
wat	deze	twee	trainers	betreft.

Aspiranten	 1	 bereidt	 zich	 (zeer)	 serieus	 voor	 op	 dit	 seizoen	 in	 de	 1e	 klasse.	Het
sterke	 team	neemt	 in	mei	deel	aan	een	 internationaal	U15	 toernooi	met	8	 teams,
waaronder	 de	 nationale	 selecties	 van	 Polen	 en	 Zwitserland	 alsmede
landskampioenen	uit	Frankrijk,	Italië	en	Duitsland.	Ook	wisten	zij	al	2	sponsors	aan
zich	te	binden,	waaronder	McDonalds.
	

Hoofdklasse	met	Silicon	en	SSK
We	 zijn	 hard	 aan	 het	 werk	 om	 de
hoofdklasse	ambitie	waar	te	maken.	Er
is	 een	 vergunning	 aangevraagd	 voor
een	 ruimte	 bij	 de	 tribune	 om	 een
scorer/speakerruimte	 te	 plaatsen.	 Het
veld	is	n.a.v.	de	laatste	keuring	door	de
Gemeente	aangepast.	Onze	Durmazon
mannen	 zijn	 druk	 in	 de	 weer	 om	 een
fysio	 annex	 dopingcpontrôleruimte	 in
gereedheid	 te	brengen	en	het	clubhuis

er	weer	pico	bello	uit	 te	 laten	zien.	Kledingsponsor	SSK	ontwierp	een	exclusieve,
strakke	 kledinglijn	 voor	Heren	 1.	Op	 het	 uitshirt	 prijkt	 voortaan	 geen	Storks	maar
The	Hague.

LET	OP!		
Het	nieuwe	 logo	en	de	selectielijn	mogen	dit	 seizoen	alleen	worden	gebruikt	door
Heren	 1.	 Pas	 nadat	 er	 (overgangs)beleid	 is	 vastgesteld	 voor	 nieuwe	 kleding	 en
logogebruik	 geldt	 tijdens	 wedstrijden	 dat	 gebruik	 moet	 worden	 gemaakt	 van	 de
standaard	kleding	van	SSK	(zonder	strepen	e.d.)	met	de	opdruk	Storks	op	het	shirt
en	de	brushscript	S	op	de	cap.

Silicon	 was	 tot	 vorig	 seizoen	 jarenlang	 sponsor	 van	 het	 eerste	 Damesteam.	 Het
bedrijf	 heeft	 nu	 besloten	 de	 switch	 te	 maken	 naar	 onze	 hoofdklasser.	 Het	 team
draagt	 de	 komende	 jaren	 ook	 de	 naam	 Silicon	 Storks	 Honkbal	 Heren	 1.	 Bij	 de
ondertekening	 kreeg	 directeur	Wouter	 Garot	 een	mini-exemplaar	 van	 het	 nieuwe
uitshirt	overhandigd	(klik	hier	voor	de	foto).

Naast	 deze	 hoofdsponsors	 wordt	 het	 team	 ondersteund	 door	 van	 den	 Bergh
gevelonderhoud.	 Binnenkort	 sluiten	we	 een	 overeenkomst	met	 een	 grote	Haagse
fysiotherapiepraktijk.	 Maar	 ook	 kleine	 sponsors	 zijn	 meer	 dan	 welkom.	 Zo
sponsoren	Ideamanagement.nl	en	de	Janssen	Wiersma	Groep	de	ballen	tijdens	de
eerste	wedstrijden.

"We	hebben	het	te	overbruggen	gat	nog	niet	(helemaal)	gedicht	maar	we	zijn	goed
op	weg",	aldus	bestuurslid	Sportzaken	Ton	de	Jager.

De	 eerste	 krachtmeting	 heeft	 het	 team	 in	 het	 weekend	 van	 31	 maart	 en	 1	 april
tijdens	de	North	Sea	Cup.	Ze	nemen	het	dan	op	tegen	landskampioen	Neptunus,	de
Belgische	Mortsel	Stars	en	de	sterke	Franse	ploeg	de	Rouen	Huskies.	Klik	hier	voor
het	programma

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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