
2014	in	cijfers
325 leden

12 jeugdteams

12 seniorenteams

1 G	team

10 damesteams

14 herenteams

3 kampioenen

2 Topsport	teams

8 toernooien

100 jeugdkampers

1668 wedstrijdballen

140 gevonden	ballen

30
zakken	kalk
(lijnen)

381 Twitter	volgers

643 Facebook	leden

1668	ballen	van	bijna	€	5
per	stuk!	We	sloegen	in
2014	zo'n	€	8000	weg.	
	

Uit	het	bestuur

Op	 19	 september	 jl.	 is
voorzitter	 Michel	 Spaans
gestopt.	 Sinds	 1	 oktober	 jl.
is	 ook	 Jan	 Overwater
gestopt	 als	 secretaris.	 Het
Bestuur	 bestaat	 daardoor
nu	 nog	 uit	 Freek	 Dekker,
die	 voorlopig	 waarneemt
als	 voorzitter,	 en	 Ruben
Tienhooven	 die	 voorlopig
penningmeest	 is.	Hieronder
stellen	 zij	 zich	 nog	 even
voor.

Freek	Dekker
Freek
loopt	sinds
2009	 rond
op	 Storks.
Hij	 is
vader	 van
een	 SB

pupil	 en	 tot	 vorig	 jaar	 van
een	 HB	 aspirant.	 Hij
probeert	 af	 en	 toe	 zelf	 een
bal	 te	 gooien	 in	 het	 mix
recreantenteam.	 Hij	 heeft
veel	 plezier	 maar	 geen
talent.	 Freek	 zat	 eerder	 in
de	 jeugdcommissie	 van
Storks	 en	 is	 werkzaam	 als
organisatie	 adviseur	 in	 het
Erasmus	MC	in	Rotterdam.

Ruben
Tienhooven

Ruben
loopt
sinds	 zijn
twaalfde
rond	 bij
Storks.
Hij	 heeft
in	 de

jeugd	als	aspirant	en	 junior
al	flink	wat	jaren	op	het	veld
gestaan.	Daarna	besloot	hij
zich	 volledig	 op	 zijn	 studie
te	 storten.	 Het	 Storks	 hart
bleef	 kloppen	 en	 Ruben
werd	 bestuurslid.	 Hij	 weet
het	 nodige	 van
internationaal	 sportrecht	en
is	 juridisch	 adviseur	 bij
SurfBenelux.	 Hij	 studeert
nu	 voor	 zijn	 Rechten
Master.

Ooievaarspas

Voor	 31	 januari	 2015
moeten	 de	 houders	 van
een	 Ooievaarspas	 de
geldigheid	 van	 hun	 pas
2014	 verlengen	 voor	 2015.
Voor	 sommige	 pashouders
gaat	 dit	 automatisch.	 De
pas	 voor	 2014	 kan	 nu	 al
verlengd	 worden	 voor	 het
nieuwe	 jaar.	 Dan	 is	 de
verlenging	 met	 ingang	 van
het	 nieuwe	 jaar	 geregeld.
Pashouders	 die	 pas	 in
januari	 actie	 ondernemen,
moeten	 tot	wel	 acht	weken
wachten	 voor	 hun	 pas	 in
2015	geldig	is.

NIEUWSBRIEF	OKTOBER	2014

De	vorige	nieuwsbrief	dateert	van	juni.	Er	is	veel	gebeurd.	We	hebben	via	de
website	 (nieuwsarchief),	 Facebook	 	 en	 via	 de	 mail	 al	 veel	 nieuws
gebracht.	 Bijzondere	 sportieve	 prestaties	 vragen	 om	 een	 terugblik.	 Onze
kampioensteams:	New	Porks	Honkbal	Heren	3,	Heren	Softbal	1	en	Honkbal
Aspiranten	1.	Ook	schitterende	prestaties	in	de	Topsport	sectie:	Heren	1	wist
zich	ruimschoots	te	handhaven	in	het	eerste	jaar	 in	de	Overgangsklasse	en
eindigt	op	een	dik	verdiende	4e	plek.	Het	getalenteerde	SB	Aspirantenteam
wist	prima	mee	te	komen	in	de	Topklasse	Cadetten.

Veranderingen	bij	Storks
Naast	 sportieve	 prestaties	 is	 het	 bestuur	 in	 september	 vrij	 onverwacht	 van
samenstelling	veranderd.	Dat	 levert	de	nodige	uitdagingen	op	waarover	we
op	de	website	en	via	mails	apart	informeren.	Vragen	over	die	veranderingen
beantwoorden	 we	 graag.	 Stel	 ze	 ons	 via	 bestuur@storks.nl.	 Of	 lees	 de
antwoorden	op	de	meest	gestelde	vragen	nu	al	op	de	site	(menukeuze	FAQ),
	

NEW	PORKS	EREN	TEGESTANDER
René	de	Bree	van	Wassenaar	heeft	na	maar
liefst	 50	 jaar	 honkbal	 zijn	 laatste	 wedstrijd
gespeeld	 tegen	de	New	Porks	op	Storks.	Hij
speelde	 10	 jaar	 voor	 ADO	 en	 40	 jaar	 voor
Wassenaar	 maar	 is	 vooral	 bekend	 om	 het
coachen	en	trainen	van	Haagse	teams,	Jong
Oranje,	 UVV	 en	 het	 Nederlands	 team.	 Het
afscheid	 viel	 hem	 zwaar.	 Zijn	 teamgenoten
had	hij	niets	verteld.	Maar	New	Porks'	Burton
en	 René	 Blok	 hadden	 een	 verrassing	 voor
hem	 in	 petto.	 Zijn	 laatste	 wedstrijd	 ging	 niet
voorbij	zonder	mooie	woorden	en	cadeaus.	René	vond	de	wedstrijden	tegen
Storks	altijd	van	bijzondere	betekenis,	zo	liet	hij	weten:	“onze	teams	hadden
een	bijzondere	band	en	haalden	het	beste	bij	elkaar	naar	boven”.	Blok:	"Een
tegenstander	eren,	ook	dat	is	Storks".
	

SOFTBALSCENARIO	2015
Op	 woensdag	 15	 oktober	 verzamelden	 de	 dames	 softbalspeelsters,	 van
aspiranten	tot	senioren	op	Storks.	De	opkomst	was	hoog.	Er	stond	ook	wel
wat	op	het	spel:	de	toekomstonzekerheid	is	groot	en	speelsters	willen	graag
weten	 waar	 ze	 aan	 toe	 zijn.	 Hoewel	 er	 nog	 geen	 teamindeling	 bekend
gemaakt	kon	worden	stonden	we	wel	voor	een	belangrijke	keuze.	Wat	 is	er
aan	de	hand?

TC	Softbal	stapt	op
Al	 een	 tijd	 is	 duidelijk	 dat	 dames	 softbal	 binnen	 Storks	 niet	 goed	 genoeg
functioneert:	 onvoldoende	 kader,	 onvoldoende	 op	 ontwikkeling	 gerichte
doorstroming,	geen	objectieve	beoordeling	van	 jeugd	en	selectiespeelsters,
een	onevenwichtige	opbouw	en	een	-	sinds	de	zomer	-	uitgedund	Dames	1.
Zowel	van	speelsters,	ouders	als	coaches	bereikte	het	bestuur	signalen	dat
er	 wat	 moet	 gebeuren.	 De	 TC	 is	 onvoldoende	 in	 staat	 gebleken	 de
problemen	 het	 hoofd	 te	 bieden.	 Omdat	 nu	 daadkracht	 nodig	 is	 heeft	 het
Bestuur,	samen	met	de	coaches,	eind	september	ingegrepen.	De	TC	(Steven
Verbrugge	 en	 Joëlle	 de	 Bruin)	 is	 opgestapt.	 Zij	 willen	 de	 nieuw	 ingezette
ontwikkeling	niet	in	de	weg	staan.	Lees	verder...

	

PIET	VERMEULEN	SLOTTOERNOOI
Ome	 Piet	 Vermeulen	 beheerde,	 samen	 met
zijn	 vrouw	 tante	 An,	 decennialang	 de	 Storks
kantine.	 Na	 zijn	 overlijden	 in	 1990	 werd	 het
jaarlijkse	 bedrijventoernooi	 omgedoopt	 tot
Piet	Vermeulentoernooi.	Trouwe	bezoekster	is
en	 blijft	 tante	 An,	 samen	met	 zoon	Rob.	Op
deze	24e	editie	verschenen	9	teams.	De	dag
werd	 afgesloten	 met	 een	 BBQ	 en	 een	 live
muziekoptreden.

	

WAAR	GAAT	JE	GELD	NAAR	TOE?

Van	 een	 volwassen	 Storks	 lid	 wordt	 de	 contributie	 van	 €	 240	 volgens	 de
begroting	 van	 2014	 ongeveer	 zo	 verdeeld.	 Aan	meer	 dan	 de	 helft	 van	 de
gemaakte	 kosten	 valt	 niet	 te	 'sleutelen':	 gebouw,	 terrein,	 veldhuur	 en
bondsbijdrage	 zijn	min	 of	meer	 vaste	 kosten.	 De	 bondsbijdrage	 is	 in	 2014
zelfs	 met	 30%	 verhoogd.	 Dit	 jaar	 stevenen	 we	 af	 op	 een	 verlies	 van
ongeveer	 €	 7000.	 Vooral	 de	 kantine-inkomsten	 vallen	 veel	 lager	 uit	 dan
begroot.	 Zonder	 dat	 verlies	 hadden	 we	 het	 jaar	 met	 een	 positief	 saldo	 af
kunnen	sluiten.	Deze	winter	gaan	we	onderzoeken	of	we	de	kasstromen	van
de	 kantine	 volgend	 jaar	 kunnen	 verkleinen	 met	 pin	 of	 zelfs	 een	 cashless
kassasysteem.

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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