
ALV	Agenda
1		Opening
2		Mededelingen
3		Ingekomen	stukken
4		Verslag	vorige	ALV
5		Beleidsverantwoording
6		Verkiezing	nieuw
				bestuur
7		Beleidsvoornemens
8		Rondvraag
9		Sluiting

ad	4:	het	verslag	is	na	de
ALV	van	maart	verspreid
en	staat	ook	op	de	site
onder	downloads
ad	6:	Eventuele
tegenkandidaten	kunnen
zich	tot	aanvang	van	de
vergadering	bekend
maken	bij	de	voorzitter.
	

Taken	verdeeld

Het	nieuwe	bestuur	heeft
besloten	 er	 samen	 voor
te	 willen	 gaan.	 De	 taken
zijn	verdeeld:

Honk-	en	Softbal
Ton	de	Jager
Facilities
Manfred	Schrijver
Algemene	Zaken
Aat	Nijs
Secretaris
Leo	van	der	Giessen
Penningmeester
Ruben	Tienhooven
Voorzitter
Freek	Dekker

Tijdens	 de	 extra	 ALV
zullen	 zij	 zich	 voorstellen
en	 hopen	 zij	 door	 de
leden	 te	 worden
benoemd.
	

Tevredenheid

De	 Tevredenheidsmeting
is	 deze	 week	 afgesloten.
We	 zullen	 de	 eerste
resultaten	 proberen	 te
delen	 tijdens	 de	 ALV	 op
13	 januari.	 Daarna	 gaan
we	er	mee	aan	de	slag	en
er	 beleidsvoornemens
aan	verbinden.
	

Clubhuis	op	slot
Op	 28
december
wordt	 het
winterslot
weer	ingezet.	Toegang	tot
het	 clubhuis	 is	 vanaf	 die
datum	 alleen	 mogelijk
door	 eerst	 contact	 op	 te
nemen	 met	 1	 van	 de
aangewezen	 sleutel-
houders.	Op	de	site	staat
inmiddels	 de	 agenda
zodat	je	van	tevoren	kunt
controleren	 of	 het
clubhuis	 beschikbaar	 is.
Op	 28	 december	 worden
alle	 in	 omloop	 zijnde
alarmtags	 ongeldig
gemaakt.	 Deze	 kunnen
opnieuw	 worden
geprogrammeerd.	 Wel
zullen	 we	 het	 aantal
sleutelhouders	 dan
beperken.	Er	zijn	nu	maar
liefst	 50	 sleutels	 in
omloop.

Extra	ALV:	nieuw	bestuur
Op	13	januari	aanstaande	wordt	om	20:00
uur	 in	 ons	 clubhuis	 een	 extra	 ALV
georganiseerd.	 Dit	 is	 de	 enige	 officiële
aankondiging	 voor	 deze	 vergadering.	 Er
wordt	 tijdens	 	 deze	 extra	 ALV	 nog	 geen
décharge	aan	de	leden	gevraagd	over	het
gevoerde	financieel	beleid.	Er	is	te	weinig
tijd	 tussen	het	afsluiten	van	het	boekjaar,
het	verantwoorden	en	het	maken	van	een
begroting.	 Dat	 komt	 aan	 de	 orde	 in	 een

reguliere	 ALV	 in	 maart	 of	 april.	 Wel	 wordt,	 vooral	 vanwege	 de
onvoorziene	 bestuurswisselingen,	 verantwoording	 afgelegd	 over	 het
gevoerde	beleid	in	2014	in	het	algemeen.	Daarnaast	wordt	een	nieuw
bestuur	 voorgesteld	 (zie	 links	 in	 deze	 nieuwsbrief)	 en	 worden	 de
belangrijkste	beleidsvoornemens	voor	2015	gepresenteerd.	De	agenda
voor	deze	vergadering	staat	hier	naast.
	

Stille	nacht...
-	door	Freek	Dekker

De	 afgelopen	 nachten	 werden
Bart	 Bruinhout	 en	 ik	 door
nachtelijke	 Storks	 telefoontjes
opgeschrikt.	 Ons	 alarm	 had
kuren	 en	 dat	 hebben	 we
geweten.	 Misschien	 waren	 die
telefoontjes	 wel	 exemplarisch
voor	 het	 stormachtige	 einde	 van
seizoen	 2014.	 Op	 13	 januari
blikken	 we	 terug	 en	 bekijken	 de
'stormschade'.	 Met	 het
aantrekken	 van	 nieuwe
bestuurders	 hopen	 en
verwachten	 we	 dat	 Storks	 in
2015	 weer	 in	 wat	 rustiger
weersomstandigheden	 terecht	 komt.	 En	 na	 reparatie	 van	 het	 alarm
hopen	 ook	 Bart	 en	 ik	 nu	 van	 een	 rustige	 Kerst	met	 stille	 nachten	 te
kunnen	gaan	genieten...	Graag	ontmoeten	wij	de	 leden	op	13	 januari
tijdens	 de	 extra	 ALV	 en	 kunnen	 we	 met	 elkaar	 toasten	 op	 goede
vooruitzichten	 voor	 Storks.	 Namens	 het	 voorlopig	 Bestuur	 wens	 ik	 u
hele	 goede	 feestdagen	 en	 wens	 ik	 iedereen	 het	 allerbeste	 voor	 een
geweldig	honk-	en	softbaljaar	2015.
	

Dank	aan	alle	Friends
Er	is	inmiddels	ruim	€	6000
extra	 binnen	 op	 onze
bankrekening.	Met	nog	een
paar	Fiends	of	tegelhouders
in	 onze	 Walk-of-Fame
kunnen	we	de	belangrijkste

lopende	 rekeningen	 tot	 het	 begin	 van	 het	 seizoen	 blijven	 betalen.
Wanneer	de	subsidies	Sportimpuls	en	Buurthuis	door	het	oude	bestuur
verantwoord	zijn	verwachten	we	nog	eens	€	7000.	Dan	staan	we	er	in
ieder	 geval	 aan	 het	 begin	 van	 het	 seizoen	weer	 redelijk	 netjes	 voor.
Voor	 hun	 bijdrage	 bedanken	 we	 tot	 nu	 toe:	 Bob	 van	 den	 Heuvel,
Familie	 Hoet,	 Hans	 Dijk,	 HSB3,	 Marvin	 Hoet,	 New	 Porks	 Baseball,
Ouders	SB	Aspiranten,	Piet	Vermeulen	Toernooi,	Thiros	Management
Advies,	Tosca	en	Wim	Droog,	van	den	Bergh	Gevelonderhoud,	zusjes
de	 Bruin,	 Arno	 Bexkens,	 Freek	 Dekker,	 Leo	 van	 der	 Giessen,	 Lia
Jongert,	 Maarten	 Kroeze,	 Philip	 Hoekstra,	 Ton	 Koks,	 van	 der	 Louw
Family,	VvE	Beheer	Den	Haag	en	Aat	Nijs.	Geweldig!
	

Vacatures

Een	aantal	meedoeners	was	ook	dit	weekend	weer	druk	bezig	op	en
voor	 Storks.	 Onze	 Durmazon	mannen	 (Dur	 Mag	 Zoveel	 Niet)	 waren
druk	met	schilderwerk	om	het	clubhuis	op	tijd	voor	het	seizoen	tip-top
af	 te	 leveren.	Maar	 we	 blijven	 ook	 nog	 andere	meedoeners	 zoeken.
Voor	wedstrijdsecretaris	HB,	voor	de	TC	Softbal	en	als	trainingsstaf	bij
verschillende	teams.	Via	Den	Haag	Doet	worden	gesprekken	gevoerd
met	 vrijwilligers	 voor	het	beheer	 van	ons	clubhuis.	Maar	ondertussen
worden	er	ook	al	weer	heel	wat	vacatures	ingevuld	door	bekende	maar
ook	minder	bekende	namen:	Cora	Strijk	pakt	het	wedstrijdsecretariaat
Softbal	 weer	 op	 (en	 we	 weten	 hoe	 goed	 zij	 dat	 kan).	 Rob
Schuylenburgh	 traint	 DSB3	 en	 Eric	 Endlich	 wordt	 coach	 van
opleidingsteam	 DSB2.	 Ed	 Hoet	 zal,	 samen	 met	 zijn	 dames,	 het
junioren	 trainingsteam	 SB	 gaan	 helpen.	 We	 werken	 aan	 een	 Storks
'smoelenboek'	 zodat	 beter	 duidelijk	 wordt	 waarvoor	 je	 bij	 wie	 terecht
kunt.
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