
#Scheidsbedankt

Van	 14	 tot	 en	 met	 20
september	 vindt	 in	 het
Nederlandse	honk-	en	softbal
de	 Week	 van	 de
Scheidsrechter	 plaats.	 Maar
respect	 voor	 de	 scheids
hebben	 we	 natuurlijk	 niet
alleen	 in	 die	 ene	 week.	 Alle
Storks	 clubscheidsrechters:
hartelijk	 bedankt	 voor	 jullie
inzet	in	2015!

Tsunami	try	outs

Honkbalschool	Tsunami	zoekt
jonge	 talenten	 voor	 de	 try
outs	 op	 30	 september.	 Lees
verder

Bestuurswissel
Manfred	 Schrijver	 en	 Ruben
Tienhooven	 zijn	 als
bestuurslid	 teruggetreden.
Manfred	 rondt	 nog	 wel	 een
aantal	 taken	 af.	 Hij	 wordt
voorlopig	 niet	 vervangen.
Arno	 Bexkens	 neemt
voorlopig	 de	 plaats	 van
Ruben	in	als	penningmeester.
Hij	 was	 al	 eerder
penningmeester	van	Storks.

Storks	volgen

Deze	 nieuwsbrief	 verschijnt
alleen	 bij	 algemeen
verenigingsnieuws.
Tussentijds	 verschijnen
nieuwsberichten	 altijd	 op
onze	 website,	 op	 de
Facebook	 pagina	 en	 op
Twitter	 via	 @StorksTwit.
Houdt	ons	vooral	de	komende
weken	 in	 de	 gaten:	 er	 zitten
wat	kampioenschappen	in	het
verschiet!

Adresgegevens
Deze	 nieuwsbrief	 wordt
verzonden	naar	het	complete
mailbestand	 zoals	 dat
geregistreerd	 staat	 in	 onze
ledenadministratie	 in
Sportlink.	Verandert	 er	 iets	 in
je	 gegevens?	 Mail	 dan	 onze
ledenadministratie.

Wist	u	dat...

zowel	Heren	als	Dames
Softbal	1	kans	maken	op
de	play-offs	(let	op	de
site!)
het	nog	best	spannend	is
maar	dat	Heren	Honkbal
3	uitzicht	heeft	op
prolongatie	van	de	titel
Arno	nu	zichzelf
controleert	omdat	hij
zowel	penningmeester
als	lid
kascontrolecommissie	is
we	daarom	nu	op	zoek
zijn	naar	een
penningmeester	én	een
lid	van	de
kascontrolecommissie
we	pompen	om	niet	te
verzuipen	omdat	het	niet
lukt	de	softbal	dugout
droog	te	houden
je	bedrijfslogo	in	de
broekzak	van	ieder
Storks	lid	zou	kunnen
zitten
we	een	sponsor	voor	de
persoonlijke	clubcard
zoeken

Meer	suggesties	voor	deze
rubriek	zijn	welkom	op
info@storks.nl

	

Nieuw	betaalsysteem:	ook	cashless
Onze	kassa	wordt	vervangen.	Storks	krijgt	een
nieuw	betaalsysteem	met	een	duidelijk	en
eenvoudig	touchscreen	en	de	mogelijkheid	om
met	pin	te	betalen.	Vanaf	volgend	seizoen	wordt
het	zelfs	mogelijk	met	een	clubcard	te	betalen.
Daarover	informeren	we	je	voor	aanvang	van
seizoen	2016.

Het	nieuwe	betaalsysteem	biedt	een	groot	aantal
voordelen:	vrijwilligers	die	een	bardienst	draaien
kunnen	met	een	eenvoudige	instructie	het
systeem	al	gebruiken	en	we	hebben	minder	cash

nodig.	Ook	kan	het	verbruik	door	scheidsrechters	of	commissies	eenvoudig	worden
geregistreerd.	Onze	penningmeester	en	onze	barcommissie	heeft	bovendien	altijd
en	overal	inzicht	in	het	verbruik,	de	omzet	en	de	marge.

Onderstaand	filmpje	toont	hoe	eenvoudig	het	systeem	werkt.	Als	je	het	filmpje	niet
ziet,	dan	klik	je	op	deze	link

Natuurlijk	zorgen	we	voor	uitgebreide	voorlichting	over	de	werking	van	het	systeem.
Oud	bestuurslid	Manfred	Schrijver	begeleidt	dit	project	nog.	Voor	vragen	is	hij	nog
bereikbaar	via	de	mail.		

	

25e	Piet	Vermeulen	Toernooi

Kijk	die	teams!	Dat	wil	je	toch	niet	missen?	De	traditionele	seizoensafsluiter:	het	Piet
Vermeulen	Toernooi	met	BBQ.	Op	11	oktober	vindt	dat	toernooi	voor	de	25e	keer
plaats.	Surf	snel	naar	Storks	en	schrijf	je	familie-,	vrienden-,	bedrijfs-	of
gelegenheidsteam	nu	in!

	

Jeugd	zoekt	coördinator	(m/v)
Welke	 papa	 of	 mama	 wil	 ons	 alsjeblieft	 helpen?
Wij	 willen	 zo	 veel	 mogelijk	 vriendjes	 en
vriendinnetjes	 op	 Storks.	 Maar	 er	 past	 niemand
meer	 bij	 en	 nu	 gaan	 ze	 naar	 een	 andere
vereniging

Onze	 jongste	 jeugd	 zoekt	 een	 coördinator	 (m/v).
Spelervaring	niet	vereist.	Kan	ook	als	duobaan.	Je

belangrijkste	 doel	 is	 er	 voor	 te	 zorgen	 dat	 we	 de	 selectieve	 ledenstop,	 die	 we	 in
januari	 aan	 moesten	 kondigen,	 zo	 min	 mogelijk	 hoeven	 te	 gebruiken.	 We	 willen
nieuwe	 spelertjes	 niet	 hoeven	 doorverwijzen	 naar	 andere	 verenigingen.	Dat	 vraag
echter	om	regelmatige	afstemming	en	'puzzelen'.

Wij	zoeken	iemand	die:

administratief	handig	is
af	wil	stemmen	met	coaches,	trainers	en	teamouders
een	 voorbereidings-	 en	 evaluatiebijeenkomst	 met	 hen	 kan	 organiseren
(teamindeling	e.d.)
bij	begin	van	het	seizoen	een	ouderavond	wil	organiseren
contact	houdt	met	coaches	en	ouders	bij	aanmelding	van	nieuwe	leden

Interesse?	Neem	contact	op	met	Aat	Nijs,	bestuurslid	Algemene	Zaken.
	

Best	druk	in	je	eentje
Ken	 je	 de	 reclame	 van	 Tempo	 Team	 nog?	 "Best
druk	 in	 je	 eentje".	 Gelukkig	 zijn	 we	 niet	 alleen.
Heel	veel	handen	hebben	er	voor	gezorgd	dat	we
in	 2015	 weer	 konden	 spelen,	 drinken,	 eten,
materiaal	kregen,	scheidsrechters	er	stonden,	het
clubhuis	er	behoorlijk	uit	zag	en	dat	we	weer	een
fantastische	 zomereditie	 van	 het	 jeugdkamp
hadden.	Toch	hebben	we	 in	2015	ook	activiteiten
gemist	 door	 een	 gebrek	 aan	 vrijwilligers.	 Het
vacatureplaatje	dat	we	 in	maart	 lieten	zien	 is	bijna	onveranderd.	Er	zijn	 toernooien
afgelast	en	dat	voelen	we	meteen	in	onze	portemonnee.	We	draaien,	zo	verwachten
we,	waarschijnlijk	net	quitte	in	2015.	Onze	grootste	zorg	is	de	coördinator	jeugd	(zie
de	vacaturetekst)	en	de	personele	invulling	van	de	TC	Softbal.	Zonder	die	TC	wordt
het	 moeilijk	 onze	 sportieve	 softbal	 ambities	 in	 2016	 te	 realiseren.	 En	 natuurlijk
moeten	we	er	alles	aan	doen	om	in	2016	weer	een	volle	toernooi-agenda	te	krijgen.
Doe	je	volgend	jaar	mee?
	

En	verder
Heren	Honkbal	1	eindigt	op	knappe	derde	plek	in	Overgangsklasse
Zomereditie	Jeugdkamp	daverend	succes
Amerikaanse	ambassadeur	ontvangt	Storks
Ziekenboeg:	2015	niet	zonder	schade
Storks	TV	special	Inside	Sport
Veilig	over	het	duin

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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