
Clubhuis	reserveren
Wil	 je	 een	 team-	 of	 andere
bijeenkomst	 in	 het	 clubhuis
organiseren?	Check	dan	eerst
of	 er	 niet	 al	 een	 bijeenkomst
plaats	 vindt	 in	 de	 clubhuis
agenda.	 Geef	 vervolgens	 je
reservering	 door.	 Alleen	 mét
een	 reservering	kunnen	we	 je
de	 beschikbaarheid
garanderen.
	

Trainingen

Voor	 de	 scorercursus	 zijn	 9
aanmeldingen	 ontvangen.	 Die
proberen	 we	 binnenkort	 te
organiseren.	 Voor	 de
cursussen	 AED	 en
scheidsrechter	 zijn	 er	 helaas
onvoldoende	 deelnemers.
Wanneer	 je	 alsnog	 aan	 een
cursus	 wilt	 deelnemen	 kun	 je
contact	opnemen	met	Aat	Nijs.
	

Scorebord

Samen	 met	 de	 leverancier
stellen	we	alles	in	het	werk	om
nog	 deze	 maand	 het	 nieuwe
scorebord	 bij	 het	 honkbalveld
te	installeren.
	

Verder	zonder
secretaris
Voor	 aftredend	 secretais	 Leo
van	 der	 Giessen	 is	 geen
vervanging	gevonden.	Tijdens
de	 ALV	 is	 hij	 wel	 afgetreden.
Hoewel	hij,	tot	er	een	opvolger
is,	 achter	 de	 schermen	 nog
wel	 een	 aantal	 taken	 uit	 zal
voeren	 kan	 deze	 situatie	 niet
al	 te	 lang	 duren.	We	 zijn	 dus
nog	 steeds	 dringend	 op	 zoek
naar	 iemand	 die,	 liefst	 met
een	 juridische	 achtergrond,
bereid	 is	 zich	 bij	 het	 bestuur
aan	te	sluiten.
	

Jubileumtoernooi

Heb	je	je	al	ingeschreven	voor
het	Jubileuweekend	op	3	en	4
juni?	 Alle	 info	 stuurden	 we	 je
in	 de	 speciale	 Jubileum
Nieuwsbrief.
	

Storks	kiest	nieuw	logo
Tijdens	 een	 druk	 bezochte
ledenvergadering	 stemde	 een	 ruime
meerderheid	 voor	 een	 nieuw
beeldmerk	 voor	 Storks.	 'De	 S	 in	 het
lettertype	 burshscript	 is	 niet	 uniek',
aldus	 initiatiefnemer	 en	 logo
ontwerper	Niels	Weis.	 "In	 Nederland
zijn	 verschillende	 verenigingen	 met
zo'n	 letter	 op	 de	 pet".	 Honkbal	 1
speelt	 al	 een	 aantal	 jaren	 met	 dit
logo.	 Maar	 langzaam	 maar	 zeker
nam	het	gebruik	 in	de	vereniging	toe
zonder	 dat	 er	 een	 besluit	 over	 was
genomen.	 Daarom	 was	 het	 nu
onderwerp	 van	 discussie.	 Het	 logo
kent	 zowel	 een	 zwarte	 als	 een
bordeaux	 variant.	 Een	 commissie
onder	 leiding	 van	 Niels	 zal	 zich	 de
komende	 tijd	 bezig	 houden	 met	 de
invoering	 van	 het	 nieuwe	 logo.
Voorlopig	 alleen	 nog	 op	 de	 pet	 of
cap.	 Samen	 met	 kledingleverancier	 SSK	 moet	 worden	 bekeken	 wanneer	 de
verandering	 in	 kan	 geaan.	 De	 omzetting	 zal	 geleidelijk	 verlopen.	 Het	 is	 niet	 de
bedoeling	leden	op	onnodige	kosten	te	jagen.
	

Op	zoek	naar	nieuw	Bestuur
Het	onderwerp	vrijwilligers	is	in	de	nieuwsbrieven	en	tijdens	bijeenkomsten	een	vast
onderwerp.	Tijdens	de	ALV	deed	voorzitter	Freek	Dekker	een	klemmend	beroep	om
de	leden	die	vrijwilligerswerk	doen	altijd	te	respecteren:	"Ik	ben	er	van	overtuigd	dat
ieder	lid	die	vrijwillig	werk	doet	voor	Storks,	dat	doet	vanuit	de	beste	intenties.	Soms
misschien	 wel	 eens	 onhandig.	 Of	 misschien	 zelfs	 wel	 eens	 onjuist	 En	 natuurlijk
mogen	 we	 elkaar	 altijd	 aan	 blijven	 spreken.	 Maar	 soms	 zie	 ik	 tenenkrommende
mails.	En	denken	we	echt	te	veel	in	‘wij	–	zij’	en	veel	te	weinig	in	‘ons’"

Daarnaast	 lukt	het	steeds	maar	niet	om	alle	 taken	op	te	pakken	die	nodig	zijn	om
als	vereniging	gezond	en	stabiel	 te	blijven.	 "We	missen	 'doe-kracht'",	aldus	Freek.
"Het	Bestuur	heeft	 te	veel	van	die	doe-taken	op	het	bordje	en	komt	daardoor	niet
toe	aan	de	belangrijkste	ambities.	Denk	aan	de	gewenste	groei	van	de	vereniging,
het	 stoppen	 van	 de	 terugloop	 van	 softbaljeugd.	 Het	 bestuurswerk	 levert	 ons	 te
weinig	 voldoening	 op.	 Volgend	 jaar	 zit	 de	 3	 jarige	 statutaire	 periode	 voor	 het
grootste	deel	van	dit	bestuur	er	op.	Voor	ons	geldt	dat	het	dan	mooi	is	geweest.	De
vereniging	 moet	 op	 zoek	 naar	 een	 nieuw	 bestuur."	 Aan	 de	 oproep	 om	 een
commissie	 te	 vormen	 om	 een	 nieuw	 bestuur	 te	 vinden	 werd	 ruimschoots	 gehoor
gegeven.	 De	 komende	 tijd	 gaat	 een	 breed	 samengestelde	 groep	 leden	 hier	 mee
aan	de	slag.	We	houden	je	op	de	hoogte	van	de	vorderingen.

Lees	 de	 hele	 speech	 hier.	 Geinteresseerd	 in	 één	 van	 onze	 vacatures?	 Laat	 het
weten!
	

Consumpties	afrekenen	graag!
We	 zijn	 nog	maar	 net	 aan	 het	 seizoen	 begonnen.
En	 nu	 al	 blijken	 er	 vele	 tientallen	 consumpties	 te
worden	 gebruikt	 die	 niet	 zijn	 betaald.	 Het	 gaat
vooral	om	blikjes	Dr	Pepper,	7Up	en	koffie.	Tijdens
de	ALV	heeft	penningmeester	Carline	van	Gaalen	in
niet	 mis	 te	 verstane	 bewoordingen	 duidelijk
gemaakt	 dat	 leden	 die	 betrapt	 worden	 op	 diefstal
zeer	 ernstige	 disciplinaire	 maatregelen	 tegemoet
kunnen	zien.	We	zullen	bij	opsporing	gebruik	maken
van	 camerabeelden.	 Heb	 je	 de	 afgelopen	 tijd	 iets
verbruikt	en	niet	betaald?	Reken	dan	snel	 (nu	nog
zonder	gevolgen)	rechtstreeks	af	bij	Nancy	of	Erwin.
Het	Bestuur	hoopt	dat	sleutelhouders	en/of	coaches
en	 trainers	 er	 op	 toe	 zien	 dat	 het	 clubhuis
afgesloten	 blijft	 als	 er	 geen	 bardiensten	 worden
gedraaid.	 Dan	 hebben	 deze	 'gebruikers'	 alleen
toegang	onder	toezicht.
	

Storks	ontvangt	landskampioen

Lees	het	volledige	artikel	over	deze	bijzondere	ontmoeting	tegen	Curacao	Neptunus
op	Haagse	Topsport

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			

	

http://www.storks.nl/clubhuis-agenda/?_Mid=c.%5BLaposta%5D+Nieuwsbrief+april+2017&utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+april+2017&utm_medium=email
mailto:clubhuis@storks.nl?subject=Reservering
mailto:bestuurslid_algemen_zaken@storks.nl?subject=cursus
https://storks.email-provider.nl/link/8oleuv04qe/mgn25aylbw/01ieg4pmxd/fuzz5xkalt/uiprqzfsuy?_Mid=c.%5BLaposta%5D+Nieuwsbrief+april+2017&utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+april+2017&utm_medium=email
https://storks.email-provider.nl/link/8oleuv04qe/mgn25aylbw/01ieg4pmxd/fuzz5xkalt/uiprqzfsuy?_Mid=c.%5BLaposta%5D+Nieuwsbrief+april+2017&utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+april+2017&utm_medium=email
https://storks.email-provider.eu/web/8oleuv04qe/mgn25aylbw/fuzz5xkalt/uiprqzfsuy?_Mid=c.%5BLaposta%5D+Nieuwsbrief+april+2017&utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+april+2017&utm_medium=email
http://www.storks.nl/wp-content/uploads/2017/04/170328-speech-bij-agendapunt-vrijwilligers.pdf?_Mid=c.%5BLaposta%5D+Nieuwsbrief+april+2017&utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+april+2017&utm_medium=email
http://www.storks.nl/vacatures/?_Mid=c.%5BLaposta%5D+Nieuwsbrief+april+2017&utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+april+2017&utm_medium=email
http://www.haagsetopsport.nl/neptunus-en-storks-blikvangers-op-haagse-honkbaldagen?_Mid=c.%5BLaposta%5D+Nieuwsbrief+april+2017&utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+april+2017&utm_medium=email
javascript:;
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://storks.email-provider.nl/unsubscribe/8oleuv04qe/uruamymok2
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=link&utm_medium=email&_Mid=d149&ref=a-8oleuv04qec-uruamymok2

