
Topsport	met	Pasen
Het	 Internationaal
Haags
Honkbalweekend
vindt	 dit	 jaar
plaats	 op	 1e	 en

2e	Paasdag	(27	en	28	maart).
Twee	 dagen	 topsport	 met
Duitse,	 Belgische	 en
Nederlandse	 teams.	 Kom	 je
ook	 kijken	 hoe	 Storks	 Heren
Honkbal	1	zich	voorbereidt	op
seizoen	 2016?	 Het	 volledige
toernooischema	vind	 je	 op	de
website.
	

Volkerijk	op	Storks

De	eerste	officiele	wedstrijden
van	de	Topsport	teams	vinden
allebei	 plaats	 op	 zondag	 10
april	 vanaf	 14.30	 uur.	 First
pitch	 bij	 de	 heren	 honkballers
wordt	 gegooid	 door	 niemand
minder	 dan	 oud	 pitcher,	 NL
international	 en	 (nog	 steeds)
recordhouder	 Bart	 Volkerijk.
Hij	 is	bovendien	net	benoemd
als	kersverse	directeur	van	de
KNBSB!	 De	 first	 pitch	 bij	 de
dames	 zal	 worden	 gegooid
door	 of	 namens	 oud	 Storks
voorzitter	 en	 directeur	 van
onze	 sponsor	 Silicon,	 Wouter
Garot.
	

Wethouder	opent
jeugdtoernooi

Vorig	 jaar	 opende	 wethouder
Baldewsingh	het	sportieve	jaar
voor	 de	 Storks	 Cadetten.	 Dit
jaar	 komt	 hij	 opnieuw	 naar
Storks.	Op	2	april	opent	hij	het
jeugdtoernooi	 van	 de	 Beeball
en	Honkbal	Pupillen.
	

Toeâhrnaiuh

Maart	 en	 april	 zitten	 vol	 met
toernooien.	We	 ontvangen	 de
mooiste	 toernooiboekjes	 en
speelschema's,	 waaronder
een	 volledig	 Haags	 boekie
voâh	 ut	 Koning	Willy	 Honkbal
Aspirantuh	 toeâhrnaui.	 Bekijk
ze	allemaal	via	de	site.
	

CPC	Softbaljeugd

De	 softbaljeugd	 heeft	 zich
zowel	 in	 de	 zaal	 als	 tijdens
looptrainingen	 goed
voorbereid	op	het	seizoen.	Ze
testten	hun	snelheid	tijdens	de
CPC	 2,5	 km	 jeugdloop.	 De
training	 heeft	 gewerkt.	 Ze
waren	 allemaal	 in	 no	 time
binnen!	Knap	gedaan	meiden.
	

Sponsoring

De	beloofde	 ledenpeiling	naar
sponsordoelen	 (zoals	 het
scorebord)	 is	 nog	 even
uitgesteld.	 We	 zijn	 eerst	 nog
dringend	op	zoek	naar	nieuwe
vrijwilligers	 voor	 de
sponsorcommissie.
	

Contributie	2017
De	ALV	heeft	de	voorgestelde
verhoging	van	de	contributie	in
2017	 met	 maximaal	 €	 40
verworpen.	De	begroting	2017
is	 een	 stuk	 ongunstiger	 door
het	vertrek	van	Zein	Childcare.
De	komende	maanden	zal	een
commissie	 zich	 namens	 de
leden	 richten	 op	 mogelijke
extra	 besparingen	 of	 extra
inkomsten.	Afgesproken	is	dat
zij	 tijdens	 een	 extra	 ALV	 in
september	een	voorstel	zullen
doen.	 De	 commissie	 bestaat
uit	 Bas	 Contant,	 Hans	 Dijk,
Tinus	 Jongert	 en	 Lennart
Schoenmaker
	

Oproep	foto's
Storks	 Speler	 en
coach	 Lennart
Schoenmaker
richtte	 Heartfull

Media	 op,	 gespecialiseerd	 in
film,	 fotografie	 en	 design.	 Hij
ontwerpt	 een	 geheel	 nieuwe
website	 voor	 Storks.	 Graag
ontvangt	 hij	 jouw	 bijzondere
foto	 (in	 HD)	 voor	 gebruik	 op
de	 nieuwe	 website.	 Mail	 je
hem	even?
	

Clubhuis
Je	kunt	op	de	website	 zien	of
het	 clubhuis	 beschikbaar	 is
voor	 je	 teambespreking.
Boekingen	via	mail.	Als	lid	kun
je	het	 clubhuis	al	 huren	vanaf
€	150,--	 voor	 je	eigen	 feestje.
meer	info	bij	Erwin	of	Nancy	of
via	hetzelfde	mailadres.
	

Nieuw!	 Volg	 Storks	 vanaf	 nu
ook	op	Instagram

Waar	is	Topsport	goed	voor?
Gerard	Kester	 interviewt	op	geheel	eigen	wijze
vrijwilligers	 van	 Storks.	 In	 dit	 eerste	 interview
spreekt	 hij	 met	 Tinus	 Jongert	 (foto	 links),	 de
man	achter	het	technisch	honkbalbeleid	van	de
vereniging.

-	Over	Gerard	-

Vroeger,	toen	ik	nog	jong	en	onbezonnen	was,	schreef	 ik

verslagen	 over	 de	 wedstrijden	 van	 de	 honkbal	 en

softbalaspiranten.	 In	 deze	 teams	 speelden	mijn	 kinderen

Thor	en	 Isabel.	Zo	maar,	omdat	 ik	het	 leuk	vond	om	wat

flauwekul	met	een	kern	van	waarheid	vast	te	leggen	op	de

Storks-site.	 Toen	 bleek	 dat	 meerderen	 deze	 verslagen

leuk	 vonden.	 Er	 werd	 zelfs	 gevraagd	 door	 andere

verenigingen	waar	tegen	wij	gespeeld	hadden,	waar	ik	die

onzin	(met	diezelfde	kern	van	waarheid)	vandaan	haalde.

(soms	positief	en	soms	negatief).

Freek	(onze	voorzitter)	stuurde	kort	geleden	een	bericht	waarin	duidelijk	was	dat	er	nog	meer	mensen

nodig	waren	om	de	vereniging	draaiende	te	houden.	In	het	rijtje	stond	ook	“redactieleden”.	Dat	klonk

als	 flauwekul	schrijven	en	dat	vond	 ik	wel	 leuk.Maar	natuurlijk	moest	het	wel	ergens	over	gaan.	Dus

vroeg	ik	aan	Freek:	“Freek,	waar	moet	het	over	gaan?”	En	jawel,	hij	had	een	idee.	Hij	wilde	graag	aan

mij,	 en	 alle	 andere	 onwetenden,	 duidelijk	 maken	 waarom	 het	 belangrijk	 is	 voor	 een	 vereniging	 als

Storks,	om	teams	te	hebben	spelen	in	de	hogere	regionen	van	de	honk-	en	softbal	wereld.	En	wat	dat

betekent	voor	spelers	en	teams.	En	degene	die	dat	goed	uit	kon	leggen,	zou	zijn:	Tinus	Jongert.	Nou

ja,	als	Freek	dat	zegt	dan	zal	dat	wel,	dus	ik	op	pad	naar	Tinus,	met	in	mijn	achterhoofd	de	vraag:	Wie

is	Tinus	en	hoezo	zou	hij	er	dan	verstand	van	hebben?

Tinus,	hoe	ziet	volgens	jou	een	gezond	Storks	eruit?
Er	moet	een	brede	basis	zijn.	Veel	 jongens	en	meiden	 	die	het	 leuk	vinden	om	 in
een	 stralend	 zonnetje,	 vlak	 achter	 de	 duinen	 te	 ballen.	 Van	 elk	 team	 moeten	 er
minimaal	 twee	 zijn,	 in	 elke	 leeftijdscategorie.	 Een	 team	 van	 talentjes	 en
fanatiekelingen.	 En	 een	 team	 van	 spelertjes	 die	 gewoon	 willen	 spelen.	 Die	 niet
fanatiek	maar	wel	enthousiast	zijn,	en	die	in	de	plaats	van	fanatiek	zijn	heel	veel	lol
hebben	in	het	spel.	Al	deze	kinderen	worden	ouder,	blijven	bij	Storks	want	het	is	er
zo	gezellig,	worden	verliefd	op	elkaar,	krijgen	kinderen,	en	die	komen,	met	of	zonder
talent,	weer	ballen	bij	Storks,	en	zo	gaat	het	maar	door.
Dus	Tinus,	Wim	en	Tosca	Droog	staan	model	voor	een	ideale	vereniging?
Ja,	onder	andere,	maar	er	zijn	er	meer.
Tinus,	nu	snap	ik	pas	waarom	de	vereniging	naar	een	ooievaar	genoemd	is.
Dat	klopt	ook.	Daarnaast	is	het	belangrijk	voor	de	groei	van	Storks	dat	de	honk-	en
softballers	 een	 uitdaging	 blijven	 houden.	Het	meest	 gunstige	 is,	 als	 je	 uitkomt	 op
een	iets	hoger	niveau	dan	dat	je	zelf	speelt.	Dan	pas	groei	je	als	speler.
Lees	het	hele	interview	hier...
	

We	ballen	wat	en	we	drinken	wat
Tijdens	 de	 ALV	 van	 16	 maart	 deed	 Storks
voorzitter	Freek	Dekker	een	persoonlijke	en	soms
emotionele	 oproep	 om	 samen	 de	 schouders
onder	 de	 ambities	 van	 Storks	 te	 zetten.	 Freek:
"De	Grand	Slam	ambitie	om	duurzaam	te	groeien
en	 financieel	 gezond	 te	 blijven	 is	 van	 de
vereniging.	We	redden	het	niet	om	die	nu	waar	te

maken.	 We	 hebben	 veel	 vrijwilligers.	 Vooral	 rond	 de	 teams.	 Maar	 voor
verenigingszaken	 zijn	 het	 er	 echt	 te	 weinig.	 	 Er	 zijn	 zelfs	 teams	 die	 alleen	 de
verplichte	bar-	en	scheidsdienst	doen.	En	dat	al	te	veel	vinden.	Er	is	heel	veel	werk
op	heel	weinig	schouders.	We	hebben	een	keuze:	we	betalen,	we	ballen	wat	en	we
drinken	 wat.	 Meer	 niet.	 Geen	 werving	 en	 groei.	 Geen	 sportieve	 ambities.	 Geen
sponsoring.	 Geen	 website	 en	 nieuwsbrief.	 Dat	 is	 niet	 de	 vereniging	 die	 we	 willen
zijn.	Als	we	er	samen	voor	gaan	kunnen	we	onze	ambities	waar	maken.	Daar	ben	ik
van	overtuigd/"	

Lees	de	 volledige	 speech	hier.	Alle	 vacatures	 zijn	 nu	ook	 te	 vinden	op	de	Storks
website	(zie	ook	verderop	in	deze	nieuwsbrief).
	

We	zijn	op	weg:	NK	Little	League

Storks	ondersteunt	het	Senior	League	 regioteam	(14	 tot	16	 jaar)	op	weg	naar	het
NK	 Little	 League.	 KNBSB	 regiocoördinator	 Niels	 de	 Lugt	 is	 enthousiast	 over	 het
plan	 "Het	 begint	met	 ambitie".	Daarmee	moet	 het	 team	op	 19	 juni	 naar	 de	 finale
worden	gebracht.	Maar	liefst	8	Storks	spelers	schreven	zich	in:	Jelle	Bernard,	Mellin
Plas,	Rutger	Leliveld,	Ryo	Hatashimo,	Robbert-Jan	van	der	Louw,	Lennard	van	der
Giessen,	Sander	Contant	 en	Noah	Boer.	Daarnaast	 hebben	 nog	 eens	 11	 spelers
van	Alphians,	Blue	Birds,	Catch	en	Birds	zich	ingeschreven.	De	voorlopige	selectie
telt	 dus	 19	 spelers.	 Met	 maximaal	 15	 spelers	 per	 team	 zullen	 er	 de	 komende
maanden	helaas	nog	4	spelers	af	komen	te	vallen.

Coaches	 zijn	 Larry	 den	 Braven	 en	 Lennart	 Schoenmaker,	 die	 ook	 vorig	 jaar	 het
Senior	 League	 team	 coachten.	 Toen	 bestond	 dat	 alleen	 uit	 Storks	 spelers.	 Youri
Visser,	speler	van	HB1	en	coach	bij	Alphians	en	Birds,	maakt	ook	deel	uit	van	de
staf	 die	 het	 team	 klaarstoomt	 voor	 het	 NK.	 Joke	 van	 der	 Louw	 is	 voorlopig
teammanager.

Op	25	maart	komt	het	 team	voor	het	eerst	naar	Storks.	Coaches	en	spelers	gaan
trainen	 en	 werken	 aan	 het	 "teamgevoel".	 Bestuur,	 staf	 en	 ouders	 spreken	 elkaar
hoe	ze	samen	de	spelers	kunnen	helpen	om	het	ultieme	doel	-	de	finale	halen	(en
winnen)	-	kunnen	realiseren.	We	houden	jullie	op	de	hoogte	via	de	nieuwsbrief	en:
we	roepen	iedereen	op	om	"onze	jongens"	van	Team	Den	Haag	te	steunen	in	hun
streven	om	de	finale	te	halen!	Veel	succes	mannen!
	

Aan	de	slag!	Vrijwilligersfuncties
Op	 de	 ALV	 beloofden	 we	 de
belangrijkste	 vrijwilligersfuncties
nog	eens	te	publiceren.	Denk	bij
het	 lezen	 niet	 meteen	 dat	 het
niets	 voor	 je	 is...	 Juist	 in	 een
vereniging	 kun	 je	 je
vaardigheden	 ontwikkelen.	 Kun
je	 al	 samenwerken	 of	 wil	 je	 het
graag	leren?	Wil	je	eens	kijken	of
die	 administratieve	 taak	 je	 lukt?
Heb	 je	 verstand	 van	 softbal	 en
wil	 je	 nu	 ook	 eens	 samen	 beleid	 gaan	 maken?	 Praat	 er	 eens	 over.	 Met	 een
teamgenoot,	 een	andere	 ouder	 of	met	 een	 van	de	bestuursleden.	We	 zijn	 er	 van
overtuigd	dat	er	heel	veel	mensen	het	kunnen.	En	misschien	ook	wel	willen.	Maar
niet	goed	durven.

Er	zitten	geen	dagtaken	bij.	Sommige	functies	kosten	je	een	uur	of	twee	per	week,
sommigen	een	paar	 uur	 per	maand.	We	 zoeken	op	dit	moment	 naar	 een	nieuwe
penningmeester,	 een	 ledenadministrateur,	 leden	 van	 de	 TC's,	 een	 Sportlink
beheerder,	 een	 vrijwilligerscoördinator,	 een	 coördinator	 en	 leden	 van	 de
sponsorcommissie,	 een	 vertrouwenspersoon,	 een	 coördinator	 en	 leden	 voor	 de
lustrumcommissie,	 een	 cursusorganisator	 en	 een	 coördinator	 voor	 communicatie,
samen	met	redacteuren	voor	site	en		nieuwsbrief,	twitteraars,	Facebookers,	etc.	Kijk
voor	een	uitgebreidere	functiebeschrijving	en	de	verwachte	inspanning	op	de	site.
	

NL	Doet
In	 een	 heerlijk	 eerste	 voorjaarszonnetje	 werd	 er
op	 12	 maart	 druk	 geschilderd,	 gedweild,	 bekers
gepoetst	en	opnieuw	gesorteerd,	ramen	gelapt	en
uitgeruimd.	Het	terrasmeubilair	is	gesopt	en	staat
weer	op	zijn	plek.	De	PC	bleek	te	traag	en	wordt
binnenkort,	 dankzij	 een	 oproep	 op	 Facebook,
vervangen	voor	een	'nieuwe'	tweedehands.	Naast
onze	 Durmazonners	 hebben	 vooral	 de	 ouders

van	HB	Pupillen	2	en	SB	Pupillen	er	met	eigen	emmers	en	dweilen	de	schouders
onder	gezet.	Veel	dank	aan	een	kleine	30	vrijwilligers	en	aan	de	van	der	Meers	voor
de	taart	en	de	coordinatie!
	

Een	goed	gesprek	en	een	fotoshoot
Met	 maar	 liefst	 80	 jeugdpelers
en	 hun	 ouders	 was	 het	 op
zondagmorgen	 13	 maart
afgeladen	 druk	 in	 het	 clubhuis
van	 Storks.	 Jeugdcoordinator
Mirjam	van	Orden	en	bestuurslid
Sportzaken	 Ton	 de	 Jager
spraken	 over	 'de	 stand	 van	 de
jeugd	 en	 de	 vereniging'	 en	 over
de	beleving	van	sportplezier	(zie
video).	Ton	deed	-	opnieuw	-	een
oproep	 om	 het	 vele
vrijwilligerswerk	 samen	 op	 te	 pakken!	 Daarna	 gingen	 de	 coaches	 en	 ouders	 per
team	in	gesprek:	wie	doet	wat	dit	seizoen.	Hoe	regelen	we	het	vervoer,	scoorders,
de	 kantinediensten,	 het	 materiaal,	 de	 trainingen,	 het	 veters	 strikken	 en	 de	 rest?
Terwijl	 er	 druk	 werd	 overlegd	 zorgde	 'huisfotograaf'	 Paco	 van	 Leeuwen	 voor	 het
vereeuwigen	van	onze	honkbaltalenten	in	de	meest	stoere	poses.
	

App	en	wedstrijdformulier
Wedstrijdsecretaris	 Cora	 Strijk	 en	 teammanager	 HB3,
Burton	 Drenthem	 Soesman	 zijn	 achter	 de	 schermen	 druk
bezig	 de	 voorbereidingen	 te	 treffen	 voor	 het	 Digitaal
Wedstrijdformulier.	 Er	 moet	 nog	 veel	 gebeuren	 voor	 het
zover	is.	Coaches	of	teammanagers	kunnen	binnenkort	een
uitnodiging	verwachten	voor	voorlichtingsbijeenkomsten.	Je
kunt	 de	 app	 Sportlinked	 nu	 al	 downloaden,	 je	 met	 je
relatienummer	 of	 emailadres	 aanmelden	 en	 je	 favoriete
team	volgen.	Voor	vragen	over	de	app	en	het	formulier	kun
je	terecht	op	de	KNBSB	site.

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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