
Reanimatie

Op	 maandag	 30	 november
organiseert	 Storks	 om	 19.30
uur	 een	 reanimatietraining.
Deelnemers	 krijgen	 een
officieel	 diploma	 voor
reanimatie	 en	 AED-gebruik.
Inclusief	 boekje	 en	 diploma
kost	 het	 €	 35,-	 per	 persoon,
ter	plekke	contant	te	voldoen.
Geef	 je	 nu	 op	 bij	 Tinus
Jongert.
	

Coole	foto's

Een	 uniek	 aanbod	 voor
spelende	 leden:	 fotograaf
Paco	van	Leeuwen	biedt	aan
om	 in	 een	 studiosetting
vrijblijvend	 stoere	 honk-	 en
softbalportretten	 te	 maken.
Leuk	 voor	 het	 teamroster	 op
de	 site	 of	 op	 je	 Facebook
teampagina.	 Maar	 ook	 leuk
voor	je	zelf.	Lees	verder….
	

Wist	u	dat...

het	jaar	in	stijl	is
afgesloten	met	het	Piet
Vermeulen	Toernooi
je	hier	de	foto's	vindt
dit	de	25e	editie	was
er	maar	liefst	13	teams
mee	deden
het	Storks	G	Team
meedeed...	en	won!
de	cadetten	pas	dit
weekend	het	jaar
afsluiten
ze	dat	in	Stuttgart	doen
de	nieuwe	kassa	staat	en
werkt
er	gepind	kan	worden
de	eerste	ervaringen
meer	dan	positief	zijn
deze	kassa	inmiddels	al
bij	900	verenigingen
draait
er	deze	winter	weer
scheidsrechters-	en
scorerscurssusen
georganiseerd	worden
HB1	en	Junioren	live	een
MLB	Championship
wedstrijd	keken	op
Storks
We	bijna	niet	kunnen
wachten	op	de	World
Series
Je	lid	moet	zijn	van	de
Storks	FB	groep	om	te
zien	wanneer	de
volgende	allnighter	is

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

SSK	Verhuist

Datum 	 Activiteit
zaterdag	14	november van	16	tot	21	uur Kampioenen	en	MVP	(zie	onder)

maandag	30	november 19.30	uur Reanimatietraining	(zie	links)

diverse	zondagen van	10	tot	15	uur Winteropening

zaterdag	2	januari van	16	tot	18	uur Nieuwjaarsreceptie

3	dagen	tussen	10-15	juli hele	dag Jeugdkamp

Agenda
Het	seizoen	is	nog	maar	nauwelijks	voorbij	of	de	agenda	wordt	al	weer	gevuld.

	
TC	 lid	 Larry	 is	 druk	met	 de	 inventarisatie	 voor	 de	 zaalplanning	en	Cora	Strijk	 is	 de	 seizoens-	 en
toernooiplanning	aan	het	maken.	Ondertussen	bereiden	we	een	materiaaldag	voor	en	staat	er	nog
een	aantal	evenementen	gepland.	Noteer	in	elk	geval	alvast	bovenstaande	data:

	

Kampioenen	|	MVP's	|	Stamppot
Op	zaterdag	14	november	zetten	we	onze	kampioensteams
en	onze	(jeugd)	MVP's	in	het	zonnetje.	We	verwachten	veel
leden	en	familie	om	van	dit	feestje	een	echt	feest	te	maken.
Kom	jij	ook?	Hieronder	vind	je	het	programma.

Programma Tijd

MVP	en	Kampioenshuldiging	Jeugd 16	-	18	uur

Uitgebreid	stamppottenbuffet 18	-	19	uur

Kampieonshuldiging	Senioren 19	-	21	uur

Wil	 je	 mee	 genieten	 van	 een	 uitgebreid	 en	 vers	 bereid
stamppottenbuffet	 voor	 €	 7,50	 per	 persoon?	 Of	 een
(aangepaste)	 kindermaaltijd	 voor	 €	 4,--	 per	 kind?	 Meld	 je
dan	uiterlijk	op	7	november	aan	via	deze	link.
	

Dames	Softbal	1

Na	 een	 mooi	 en	 succesvol	 seizoen	 2015	 hebben	 de	 speelsters	 van	 DSB1,	 om	 verschillende
redenen,	besloten	hun	eigen	weg	te	gaan.	Wat	betekent	dit?	Rebecca,	Valerie	en	Eliza	gaan	spelen
voor	Hoofddorp,	Aline	gaat	op	zoek	naar	een	nieuwe	vereniging,	Anouk	kiest	voor	honkbal,	Joelle,
Monique	en	Ellen	stoppen,	Laura	wacht	een	operatie	en	de	andere	speelsters	denken	na	over	hun
positie.	 Tenslotte	 heeft	 Ed	 na	 twee	 intensieve	 jaren	 besloten	 even	 niet	 te	 coachen.	 Zowel	 het
bestuur	als	sponsor	Silicon	zijn	verrast	en	zeer	ongelukkig	met	deze	situatie.

Hoe	verder?	Voor	onze	aanstormende	talenten	zou	het	goed	zijn	om	ze	over	een	paar	jaar	bij	Storks
in	te	laten	stromen	in	een	competitie	op	voldoende	hoog	niveau.	Dat	betekent	voor	nu	een	grote
uitdaging,	we	gaan	op	korte	termijn	op	zoek	naar	een	nieuwe	selectie	voor	DSB1.

Wij	bedanken	Ed	voor	zijn	enorme	inzet	en	enthousiasme.	En	natuurlijk	bedanken	wij	alle	speelsters
voor	de	spannende	wedstrijden	en	mooie	acties.
	

Winterse	zondagsopening
Op	dit	moment	wordt	onderzocht	of	het
mogelijk	 is	 ons	 clubhuis	 op	 een	 aantal
winterse	 zondagen	 te	 openen.
Misschien	 wel	 voor	 een	 training,	 een
duin-	 en	 strandparcours,	 een	bootcamp
of	 een	 pot	 voetbal.	 We	 hebben	 de
Gemeente	gevraagd	of	we	de	velden	in
de	winter	mogen	gebruiken	wanneer	het
niet	 te	 nat	 is	 of	 vriest.	 En	 we	 kijken	 of
het	mogelijk	is	om	met	kleine	voorraden
en,	 bijvoorbeeld,	 verse	 soepen	 te
werken.	 Als	 we	 daar	 samen	 de

schouders	 onder	 zetten	 moet	 het	 toch	 lukken?	 Als	 je	 wilt	 helpen,	 stuur	 dan	 een	 mail	 naar
clubhuis@storks.nl.	We	houden	je	op	de	hoogte!
	

En	verder	op	www.storks.nl

Storks	in	de	krant
In	oktober	verschenen	2	artikelen	over	Storks	in	het	AD	Haagse	Courant.	In	de	rubriek	van	wieg	tot
graf	verscheen	een	portret	van	honbalheld	en	Storks	coryfee	Roy	van	den	Dungen	Grovonius.
Daags	erna	verscheen	een	interview	met	Storks	voorzitter	Freek	Dekker.

Vrijwilligers	bedankt!
Op	18	oktober	bedankte	Storks	de	vrijwilligers	met	een	uitgebreide	borrel	en	BBQ.	Dankzij	hen	kan
gerust	gesproken	worden	van	een	geslaagd	seizoen	2015!	Met	het	Bestuur	achter	de	bar	en	de
BBQ	en	een	gloedvolle	bedankspeech	van	de	voorzitter	én	de	nominatie	van	een	eigen	Haagse
Held	werd	het	een	gedenkwaardige	avond.	Lees	verder...

Kampioenen
Kijk	je	regelmatig	op	de	Storks	website?	Dan	heb	je	natuurlijk	al	lang	gezien	welke	teams	we	op	14
november	huldigen.	Zoek	ze	allemaal	op.
	

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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