
Nieuw	bestuur

Storks	 heeft	 een	 nieuw
bestuur	 in	oprichting.	Het
is	 in	 oprichting	 omdat	 de
nieuwe	 leden	 elkaar	 pas
voor	het	eerst	ontmoeten
op	 4	 december.	 Er	 moet
wel	 'klik'	 zijn	 en	 de
taakverdeling	 moet
passen.	 De	 nieuwe
namen	 zijn	 Leo	 van	 der
Giessen,	 Ton	 de	 Jager,
Manfred	 Schrijver	 en	 Aat
Nijs,	 Aat	 en	 Manfred
zaten	ook	eerder	al	in	het
Storks	 bestuur.	 Met
Ruben	 en	 Freek	 bestaat
het	 nieuwe	 bestuur	 dan
uit	6	leden.	Freek:	"In	het
nieuwe	 bestuur	 zit	 zowel
'oud'	 als	 'nieuw'	 Storks.
Volgens	 mij	 zijn	 het
mensen	 die	 elkaar	 goed
in	 balans	 houden	 en	 die
de	 verbinding	 met	 de
verschillende	 afdelingen
van	 de	 vereniging
opnieuw	weten	te	maken.
We	 kunnen	 nu	 gaan
bouwen!	 Ik	 ben	 er	 trots
op	 dat	 dit	 zo	 snel	 gelukt
is."

Voorschot
Heb	 je	 je	 voorschot	 al
betaald?	 We	 vragen	 een
voorschot	 van	 €	 50	 voor
jeugdleden	en	€	100	 van
volwassenen	op	 rekening
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Ledenvergadering
Op	 dinsdag	 13
januari	 2015
vindt	 een	 extra

ledenvergadering	 plaats.
Er	 wordt	 verantwoording
afgelegd	 over	 de
maatregelen	 die	 zijn
genomen	 en	 het	 nieuwe
bestuur	 presenteert	 zich.
Verder	 zijn	 we	 op	 zoek
naar	een	'win-win'	voor	de
vereniging	en	voor	teams.
We	 doen	 op	 de
vergadering	 een	 voorstel
om	teamsponsoring	uit	 te
breiden	 zodat	 de
vereniging	kan	investeren
in	 (sport)materialen.	 De
uitnodiging	volgt	per	mail.

Meedoeners

Op	 dit	 moment	 hebben
we	 genoeg	 meedenkers.
We	zijn	dringend	op	zoek
naar	 meedoeners.	 Wie
doet	 de	 Friends	 en	 de
sponsoradministratie?	We
zoeken	 een	 honkbal
wedstrijdsecretaris.	 Wie
organiseert	 een	 toernooi
(het	draaiboek	 ligt	er	al)?
Wie	 kan	 de	 electrische
voorzieningen	 nalopen?
Of	 de	 thermostaat
vervangen?	 Wie	 maakt
foto's?	 We	 zoeken	 altijd
naar	 teammanagers	 en
kader.	 Wie	 schrijft	 er
stukjes	 voor	 deze
nieuwsbrief?	 In	 januari
bellen	 we	 onze	 leden
allemaal.	 Maar	 jezelf
aanmelden	 is	 natuurlijk
nog	 veel	 leuker.	Wat	 kan
jij	doen	voor	je	club?

Horeca
De
samen-
werking
met	 de

kantinecommissie	 is
beeïndigd.	 Deze
beslissing	 zullen	 we
verantwoorden	 aan	 de
leden.	 Dat	 doen	 we
tijdens	 een	 extra	 ALV	 in
januari.	Op	dit	moment	 is
er	nog	geen	zicht	op	een
oplossing	 voor	 het
nieuwe	 seizoen.	 We
zoeken	 iemand	die	 tegen
een	vergoeding	inkoop	en
bardiensten	 regelt.	 We
zoeken	ook	een	'manager
horeca'	die	de	controle	op
inkoop	en	omzet	houdt.

Contributie	2015

De	 contributie	 wordt	 in
2015,	 ondanks	 de
financiële	 zorgen,	 alleen
geïndexeerd	 (1,5%)	 en
niet	structureel	verhoogd.
Bij	 de	 laatste	 verhoging
door	 de	 verhoogde
bondsafdracht	 was	 dit	 al
toegezegd.	 Die	 belofte
willen	we	nu	niet	 breken.
Dat	 betekent	 wel	 dat	 we
het	 in	 2015	 heel
voorzichtig	 aan	 moeten
doen.

Eerst	zien,	dan	geloven...
-	door	Freek	Dekker

De	onverwachte	bestuurswissel	ligt	twee	maanden
achter	ons.	Is	het	crisis	op	Storks?	Ik	kan	mij	goed
voorstellen	 dat	 leden	 en	 ouders	 zich	 zorgen
maken.	De	TC	Softbal,	de	verenigingsvoorzitter,	de
kantinecommissie	 en	 de	 wedstrijdsecretaris
stopten	er	ineens	mee.	Er	is	een	financieel	gat	om
de	winter	 door	 te	 komen.	Een	 klein	 jaar	 geleden,
als	 enthousiaste	 vader	 langs	 de	 kant,	 had	 ik	 waarschijnlijk	 ook
gedacht:	eerst	zien,	dan	geloven...

Ineens	stonden	Ruben	en	 ik	er	alleen	voor.	De	eerste	beslissing	was
het	 verzamelen	 van	 de	 groep	 'meedenkers'.	 Dankzij	 hun	 netwerk	 en
kennis	 konden	 we	makkelijker	 mensen	 in	 de	 vereniging	mobiliseren.
Ook	was	er	meer	draagvlak	voor	het	nemen	van	moeilijke	beslissingen
(zoals	 het	 het	 stoppen	 van	 de	 samenwerking	 met	 de
kantinecommissie).	 In	 de	 afgelopen	 maanden	 hebben	 tientallen
gesprekken	 plaats	 gevonden	 met	 mensen	 die	 gevraagd	 en
ongevraagd	een	bijdrage	wilden	leveren.	Dat	heeft	geleid	tot	de	eerste
visieworkshop,	 een	 nieuw	 bestuur,	 een	 heel	 actieve	 (tijdelijke)	 TC
Softbal,	 het	 opvangen	 van	 de	 activiteiten	 van	 de
wedstrijdsecretarissen,	 	 een	 sponsorcommissie	 en	 de	 actie	 'help
Storks	 de	 winter	 door',	 meer	 'control'	 in	 ons	 clubhuis	 en	 nieuwe
principes	om	de	horeca	te	monitoren,	het	herstellen	van	de	band	met
de	Gemeente	en	nog	veel	meer.	Ook	de	facilitaire	commissie	(gebouw
en	 terrein)	 is	 weer	 uitgebreid	 en	 begonnen	met	 de	 voorbereiding	 op
seizoen	2015.	Kortom:	er	 is	weer	nieuwe	energie	en	er	 gebeurt	 heel
veel.

De	snel	ingezette	actie	om	ons	cash	tekort	te	dichten	met	Friends,	de
tegel	 in	de	Walk	of	Fame	en	het	 voorschot	 contributie	 is	op	de	helft.
Wanneer	onze	horeca	volgend	jaar	beter	loopt	en	we	voorzichtig	doen,
redden	we	het	op	eigen	kracht.	Mijn	conclusie?	Storks	is	niet	in	crisis,
maar	er	moet	nog	heel	wat	werk	worden	verzet.	Draag	alsjeblieft	nog
een	steentje	(of	tegel)	bij.	Doe	mee	aan	1	van	de	3	mogelijkheden	om
Storks	de	winter	door	te	helpen.	En	geef	je	op	voor	hulp	bij	een	van	de
vele	vrijwilligersactiviteiten.	Dat	is	de	vraag	van	een	enthousiaste	vader
en	 vrijwilliger,	 die	 toevallig	 voorzitter	 van	 onze	 bijzondere	 vereniging
werd.

Oefenwedstrijden	en	toernooien
Het	 programma	 voor	 de
oefenwedstrijden	 en	 toernooien
in	 2015	 is	 al	 weer	 bekend.	 Het
openingsweekend	is	op	28	en	29
maart.	De	uitnodigingsflyers	voor
de	 verschillende	 toernooien	 zijn
in	 de	maak.	 Er	 is	 daarvoor	 heel
veel	 werk	 verzet	 door	 Jan
Milikan,	Roy	Krul,	 Cora	Strijk	 en
Andre	Gijsbertse.	 Veel	 dank!	Op

dit	 moment	 heeft	 Storks	 nog	 geen	 wedstrijdsecretarissen	 voor	 2015.
En	 zonder	 wedstrijdsecretaris	 zijn	 er	 geen	 wedstrijden...	 We	 zoeken
administratief	 handige	 en	 stressbestendige	 vrijwilligers	 die	 contact
onderhouden	met	 coaches,	andere	verenigingen	en	met	de	bond.	 Je
onkosten	 worden	 vergoed.	 En:	 zonder	 organisatoren	 en	 vrijwilligers
geen	 toernooien.	 Wil	 jij	 een	 toernooi	 (helpen)	 organiseren?
Draaiboeken	 liggen	 klaar	 dus	 iedereen	 kan	 het.	 Meld	 je	 aan	 bij
bestuur@storks.nl

That's	what	Friends	are	for
Negen	nieuwe	Friends	en	tien	nieuwe	tegelhouders	(die	maar	liefst	drie
jaar	bijdragen)	in	de	Walk	of	Fame.	Zo'n	25	leden	hebben	het
gevraagde	voorschot	betaald.	Twee	weken	na	het	begin	van	de	actie
staan	we	ongeveer	op	de	helft	van	de	benodigde	7000	euro.	Dank	aan
alle	betalers.	Maar	er	moet	nog	meer	bij.	Daarom	vragen	we	ook	alle
anderen	opnieuw	dringend	om	je	voorschot	van	€	50	voor	jeugdleden
en	€	100	voor	volwassenen.	En	natuurlijk	is	er	ook	voor	jou	een	plekje
als	Friend	of	in	de	Walk	of	Fame.	Kijk	snel	op	de	Friends	actie.	Op	de
site	vind	je	ook	elke	week	de	laatste	stand.

Goedkoop	Top	Honkbal
Het	 is	 financieel	 zwaar	weer	 in	 honk-	 en
softballand.	 	 Zwijndrecht	 heeft	 het	 1e
honkbalteam	 net	 zelfs	 uit	 de
overgangsklasse	 terug	 getrokken.	 Ze
wilden	 niet	 de	 stap	 maken	 om	 betaalde
spelers	 aan	 te	 trekken.	 Storks	 hanteert
dat	uitgangspunt	ook.	Sterker:	alle	spelers
van	 HB1	 betalen,	 net	 als	 ieder	 ander

Storks	 lid,	 contributie.	 Dat	 is	 uniek:	 daarmee	 heeft	 Stoks	 nauwelijks
extra	directe	kosten	voor	een	topsport	team!	Begin	dit	jaar	sloot	Storks
een	 contract	 met	 honkbalschool	 Tsunami:	 zij	 leiden	 talentvolle
jeugspelers	 op	 die	 ze	 in	 onze	 regio	 scouten.	 Storks	 werkt	 daar	 van
harte	 aan	 mee.	 Want	 het	 belang	 van	 jonge	 spelers	 om	 hun	 talent
verder	 te	 kunnen	 ontwikkelen	 vinden	 we	 nog	 belangrijker	 dan	 het
belang	 van	 teams	 om	 te	 presteren.	Wanneer	 zij	 er	 na	 een	 paar	 jaar
klaar	voor	zijn	kunnen	ze	mee	met	ons	eerste	team.	Volgend	jaar	zijn
dat	er	maar	 liefst	vijf!	Zo	 is	er	sprake	van	een	duurzame	ontwikkeling
van	eigen	 talent.	 Zonder	 dat	 er	 enorme	bedragen	mee	gemoeid	 zijn.
We	zitten	als	vereniging	dus	'voor	een	dubbeltje	op	de	eerste	rang'	met
ieder	weekend	gegarandeerd	tophonkbal.	Alvast	een	tipje	van	de	sluier
voor	seizoen	2015:	Hoofdklasse	pitcher	Jurrian	Koks	(Pirates)	komt	in
2015	 terug	 naar	Storks	 om	deel	 van	 onze	 selectie	 uit	 te	maken.	Het
belooft	dus	weer	een	mooi	seizoen	te	worden.

Dames	SB	ontwikkelt	speelsters
Er	was	veel	 te	doen	rond	Dames	SB.	De
toekomstonzekerheid	 was	 groot	 en	 men
was	 niet	 tevreden.	 Het	 bestuur	 en	 de
coaches	 hebben	 samen	 een	 tijdelijke	 TC
gevormd.	 Op	 15	 oktober	 zijn	 (bijna)	 alle
dames	naar	Storks	gekomen.	De	TC	heeft
daar	 de	 uitgangspunten	 voor	 de	 indeling
gepresenteerd.	Via	de	website	 is	 van	die
bijeenkomst	 verslag	 gedaan.	De	 tijdelijke
TC	 is	 aan	 het	 werk	 gegaan	 en	 heeft
inmiddels	 in	 een	 'post	 it'	 sessie	 de	 voorlopige	 indeling	 vastgesteld.
Deze	wordt	op	donderdag	27	november	per	team	gepresenteerd.

De	 belangrijkste	 keuze	 is	 dat	 2015	 een	 ontwikkeljaar	 wordt	 en	 geen
prestatiejaar.	Doelstelling	 voor	DSB1	 in	 2015	 is	 handhaving	 in	 de	1e
klasse.	 We	 gaan	 nu	 vooral	 voor	 het	 hoogst	 mogelijke
ontwikkelrendement	 van	 eigen	 speelsters.	Dat	 betekent	 dat	 voor	 een
aantal	speelsters	veel	en	vaak	geschoven	moet	worden	en	dat	er	soms
minder	inningen	gespeeld	kunnen	worden	dan	gewenst.	De	TC	en	de
coaches	zullen	in	ieder	geval	maandelijks	overleggen	om	alle	belangen
zorgvuldig	te	wegen.

Storks	deal	SSK
SSK	 Europe,	 met	 de	 bekende	 winkel	 in	 de
Abrikozenstraat,	 is	 hoofdsponsor	 van	 Storks	 en
kleedt	 jaarlijks	 een	 topsport	 team	 van	 Storks.	 De
afspraak	die	Storks	met	SSK	maakte	is	dat	zij	altijd
voor	 voldoende	 voorraad	 uniformen	 in	 alle	maten
zorgen.	Bovendien	mogen	zij	de	uniformprijzen	tot
2016	 niet	 aanpassen.	 Op	 dit	 moment	 heeft	 SSK
een	aantrekkelijke	inruilactie	voor	catchermaterialen.

Toegangsbeheer
Er	 zijn	 tientallen	 sleutels	 en	 alarmtags	 in	 omloop
die	 toegang	 geven	 tot	 ons	 clubgebouw	 en
materiaalhok.	Om	weer	controle	 te	krijgen	passen
we	alle	sloten	en	het	alarm	aan.	Wanneer	er	geen
beheer	of	bardienst	aanwezig	is	is	het	clubgebouw

gesloten.	 We	 kijken	 naar	 mogelijkheden	 om	 de	 voorzieningen	 in	 de
serre	 te	 verbeteren.	Wanneer	 je	 op	dit	moment	 in	 het	 bezit	 bent	 van
sleutels	of	 een	 tag	 verzoeken	we	 je	dat	ons	per	mail	 te	 laten	weten.
Dan	informeren	we	je	wanneer	we	de	sloten	omzetten.	In	januari	gaan
we	sleutels	en	tags	 innemen	of	omruilen.	Op	dit	moment	heeft	Storks
geen	 horecavoorzieningen	 meer.	 We	 hopen	 aan	 het	 begin	 van	 het
seizoen	bekend	te	kunnen	maken	hoe	de	bar	wordt	bemand.

Tevredenheidsmeting
Er	 is	 een	 uitnodiging	 verzonden	 voor	 een	 eerste	 Storks
Tevredenheidsonderzoek.	 Heb	 je	 deze	 nog	 niet	 ingevuld?	 Dan
verzoeken	we	je	dat	snel	te	doen.	Deze	informatie	is	voor	het	bestuur
belangrijk	om	keuzes	te	maken	en	zaken	aan	te	pakken	die	volgens	de
leden	 beter	 moeten.	 Wanneer	 je	 geen	 mail	 hebt	 ontvangen	 voor
deelname	verzoeken	we	je	dat	aan	ons	te	melden	via	mail.	Dan	sturen
we	je	alnsog	de	link	naar	het	onderzoek.

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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