
WEDSTRIJD
SECRETARIS

Petra,	 één	 van	 de	 vier
wedstrijd	 secretarissen
'nieuwe	 stijl'	 verbaast	 zich
enorm	 over	 de	 klus	 die
Cora	 Strijk	 de	 afgelopen
seizoenen	 in	 haar	 eentje
heeft	 geklaard.	 Wat	 een
werk!	Collega	Sandra:	 "ook
het	leren	van	alle	systemen
is	 nog	 wel	 een	 uitdaging".
De	 nieuwe	 wedstrijd
secretarissen	 stellen	 zich
voor	 op	 de	 website.	 Daar
staat	 ook	 hoe	 je	 ze	 kan
bereiken.
	

FYSIO	STORKS

B&B	 Healtcare	 sponsort
Storks	 met	 fysio
ondersteuning	 aan	 het
eerste	 team	 én	 een	 inloop
spreekuur	 voor	 alle	 leden
op	 donderdagmiddag.
Quincy	 en	 Selma	 zijn	 de
vaste	gezichten	van	B&B.
	

LITTLE	LEAGUE

Op	 19,	 20	 en	 21	mei	 vindt
het	NK	Little	League	 plaats
in	Almere	en	Huizen.	Vorig
jaar	 wisten	 4	 Storkies	 door
te	 dringen	 tot	 het	 EK	 in
Polen.	 Opnieuw	 is	 veel
Storks	 jeugd	 geselecteerd
voor	 de	 verschillende
regioteams:	 Zo	 vind	 je
Storkies	 dit	 jaar	 in	 teams
als	The	Hague	Grizzlies	en
Southwest	Thunders.
	

HONKBALWEEK
Van	12	tot	en	met
22	 juli	 brandt	 de
landenstrijd	 weer
los	 tijdens	 de
Honkbalweek

Haarlem.	Kaarten	zijn	nu	al
te	koop.
	

SUBSIDIE

De	 Gemeente	 Den	 Haag
heeft	 Storks	 een	 subsidie
voor	 ondersteuning	 van
topsportteams	 van	 €	 4.500
toegekend.	Dat	is	een	direct
gevolg	 van	 de	 promotie
naar	 de	 Hoofdklasse.
Daarmee	kan	een	deel	van
de	 toegenomen
materiaalkosten	 (houten
knuppels	 en	 meer
wedstrijden)	 worden
gedekt.
	

VACATURES

Veel	 handjes..	 licht	 werk.
Gelukkig	 is	 het	 wedstrijd
secretariaat	 ingevuld!	 Maar
er	 staan	 nog	 steeds	 heel
veel	 vacatures	 open.	 Het
bestuur	 heeft	 een	 nieuwe
secretaris	 op	het	 oog	maar
zoekt	 nog	 een	 bestuurslid
accomodatie.	 Verder
zoeken	we	 leden	of	ouders
voor	grote	en	kleine	taken:	
coördinatie	 van	 toernooien
en	 evenementen,	 PR
(mooie	 kansen	 nu	 we	 op
het	hoogste	niveau	spelen),
ledenwerving,	 etc.	 etc.	Dus
kijk	 op	 het	 vacature
overzicht	 waar	 ook	 de
ureninspanning	 wordt
vermeld.

Silicon	Storks	gaat	voor	vijfde	plek

Silicon	Storks,	 dat	 dit	 seizoen	na	 38	 jaar	weer	 uit	 komt	 in	 de	Honkbal	Hoofdklasse,
ontmoet	op	zaterdag	28	april	op	Kijkduin	als	eerste	tegenstander	 in	de	competitie	de
Oosterhoutse	ploeg	Glaskoning	Twins.
	
Storks	 is	 niet	 van	plan	 om	zich	 te	 laten	 intimideren	door	 ervaren	 tegenstanders.	De
doelstelling	is	dan	ook	om	vijfde	te	worden.	Coach	Aldric	Dunlop:	"Wij	zijn	een	lastige
ploeg	om	tegen	te	spelen.	We	hebben	veel	snelheid	en	een	gevaarlijke	slagploeg.	En
we	gaan	echt	honkbal	spelen.	Dus	 lopen,	stelen	en	stoten.	We	gaan	niet	op	van	die
lange	klappen	wachten	maar	als	we	de	kans	krijgen	pakken	we	ze."	Dunlop	noemt	de
teamspirit	van	Storks	als	belangrijkste	wapen.	Nergens	heb	ik	zo'n	hechte	band	tussen
spelers	 gezien	 als	 hier.	 Broederschap,	 ontspanning	 en	 plezier,	 gekoppeld	 aan	 een
vechtersmentaliteit.	 Ze	 hebben	 echt	 alles	 voor	 elkaar	 over.	 In	 het	 veld	 maar	 ook
daarbuiten.	Wij	gaan	laten	zien	dat	we	in	de	Hoofdklasse	thuishoren."
	
Tijdens	Opening	Day	wordt	de	eerste	bal	om	14:30	uur	geworpen	door	Wouter	Garot,
oud	voorzitter	van	Storks	én	directeur	van	naamsponsor	Silicon.
	

Fastball	Magazine	Storks	Special
De	 komende	 editie	 van	 Fastball	 Magazine	 staat	 voor
een	 groot	 deel	 in	 het	 teken	 van	 Storks.	 In	 deze	 editie
vind	 je	 negen	 pagina's,	 o.a.	 met	 interviews	met	 coach
Aldric	Dunlop	 en	Heren	 1	 speler	 Joost	 van	 den	Bergh,
die	al	 op	 jonge	 leeftijd	bij	Storks	begon.	Verder	blikken
pitcher	Ron	Renooij	en	catcher	Ton	Bodaan	terug	op	de
gloriejaren	 1967-1979	 toen	 Storks	 ook	 Hoofdklasse
speelde	 en	 bovendien	 een	 aantal	 internationals
afleverden.	 Honkbalspeler	 en	 TC-lid	 Quinlan	 de	 Windt
vertelt	 over	 de	 stevige	 verankering	 van	 de	 jeugd	 bij
Storks.

Fastball	Magazine	 ligt	vanaf	20	april	 in	de	winkel.	Maar
je	kunt	natuurlijk	ook	meteen	een	abonnement	nemen.

	

Heren	2	mix	van	talent	en	ervaring

op	de	foto:	Heren	2	viert	winst	Keistad	Toernooi	(31	maart	2018)

Herinnert	u	het	zich		nog?	Een	aantal	jaren	geleden	speelde	Storks	Honkbal	1	in	de
eerste	klasse.	Met	het	verwezenlijken	van	onze	visie	staan	we	nu	met	honkbal	1	in	de
hoofdklasse	en	-	hoe	mooi	kan	het	zijn(!)	-		met	ons	2e	team	in	de	eerste	klasse!!	Het
team	staat	onder	leiding	van	coach	Frank	van	Rest	(oud	Storks	catcher	in	het	team
met	werper	Win	Remmerswaal	en	later	spelend	voor	Haarlem	Nicols	en	ADO).	Zij
gaan	er	voor	om	zo	hoog	mogelijk	te	eindigen	in	de	eerste	klasse.	Het	team	is	een	mix
van	bekende	en	ervaren	Storks	spelers	en	jeugd	en	zal	stevig	samenwerken	met	de
Hoofdklasse	selectie.	Dus:	zowel	op	zaterdag	als	zondag		is	het	nu	smullen	van	goed
honkbal	op	het	Schapenatjesduin!
	

Eerste	indrukken
Op	de	ALV	van	26	maart	werd	Ronald	van
Wijk	de	nieuwe	voorzitter	van	Storks.	Zijn
eerste	 indrukken:	Het	 is	de	eerste	weken
voor	 mij	 duidelijk	 geworden	 hoeveel	 er
speelt	 bij	 een	 vereniging	 als	 Storks.
Hoewel	 mijn	 e-mailaccount	 nog	 niet
helemaal	 goed	 werkt	 (ligt	 zonder	 twijfel
aan	 mijzelf)	 zie	 ik	 allerlei	 onderwerpen
langskomen	die	aandacht,	 samenwerking
en	 besluiten	 vragen.	 Ik	 heb	 inmiddels	 al
een	 aantal	 van	 jullie	 gesproken	 en	 tref
steeds	 een	 enorme	 verbondenheid	 aan

met	Storks.	Hartverwarmend		 terwijl	 tegelijkertijd	deze	verbondenheid	ook	kan	 leiden
tot	 soms	 emotionele	 situaties;	 het	 blijkt	 bijvoorbeeld	 niet	 altijd	 gemakkelijk	 om	 als
vereniging	als	een	geheel	naar	buiten	te	treden	en	tegelijk	ruimte	te	bieden	aan	eigen
initiatieven.	 Handelen	 in	 het	 belang	 van	 de	 totale	 vereniging	 en	 afwegen	 waar	 de
ruimte	 zit,	 is	 één	 van	 de	 taken	 van	 het	 bestuur.	 Overleggen	 dus	 en	 open
communiceren	 naar	 elkaar;	 ik	 heb	 dat	 de	 eerste	 weken	 al	 een	 paar	 keer	 goed	 zien
werken!

Samengevat	kan	ik	zeggen	erg	veel	zin	te	hebben	om	mijn	rol	bij	dit	alles	te	spelen.
	

Geen	Facebook?	Geen	probleem
Op	 de	 homepage	 van	 onze
website	 kun	 je	 (bijna)	 alle
social	 media	 berichten	 van
Storks	 volgen	 en	 je
abonneren	 op	 de
verschillende	 streams:
Facebook,	 Twitter	 en
Instagram.	Wil	 je	ook	deel	uit
maken	 van	 de	 (besloten)
Facebookgroep?	 Met	 deze
link	 kunnen	 leden	 van	Storks
toegang	vragen.

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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