
JEUGDKAMP

LET	 OP!	 De	 inschrijving
sluit	al	op	20	juni.	Schrijf	 je
kind	 nu	 nog	 in.	 Het
jeugdkamp	 vind	 dit	 jaar
plaats	op	10,	11	en	12	 juli.
Klik	 hier	 voor	 het
inschrijfformulier,	 kijk	op	de
website	 voor	 meer
informatie	 en	 voor	 foto's
van	 vorig	 jaar.	 Vragen?
Mail	de	organisatie.
	

ORANJE	U16

Twee	speelsters	van	Storks
Dames	 1	 zijn	 doorge-
drongen	 tot	 de	 definitieve
slectie	 van	 Oranje	 U16.	 In
juli	 nemen	 Noa	 Fehling	 en
Jill	Cloo	namens	Nederland
deel	aan	het	EK	in	Tsjechie.
Een	 bijzonder	 knappe
prestatie!
	

Mededelingen
De	 trekker	 waarmee	 Bart
de	de	velden	veegde,	heeft
het	 begeven.	 Tot	 we	 een
oplossing	 hebben	 vragen
we	 van	 alle	 teams	 de
velden	na	de	wedstrijd	 zelf
te	vegen.

De	 vrijwilliger	 scheidsrech-
tersdiensten	is	opgehouden
met	 zijn	 werkzaamheden.
De	meeste	wedstrijden	zijn
ingedeeld.	Maar	 bij	 nieuwe
wedstrijden	 of	 wijzigingen
moeten	 teams	 e.e.a.	 zelf
goed	 in	 de	 gaten	 houden.
We	 zijn	 dringend	 op	 zoek
naar	 zowel	 een	 wedstrijd-
secretaris	 (vanaf	 seizoen
2018)	 en	 een	 scheidsrech-
terscoordinator	 (per	 direct).
Interesse?	 Neem	 contact
op	met	het	bestuur.
	

AFMELDEN
De	 nieuwsbrief	 wordt
verstuurd	 aan	 alle
mailadressen	 die	 bekend
zijn	 bij	 de	 ledenadmini-
stratie.	 Wanneer	 je
mailadres	 wijzigt	 of	 als	 je
op	dit	mailadres	niet	 langer
correspondentie	van	Storks
wilt	 ontvangen	 verzoeken
we	 je	 een	 mail	 te	 sturen
naar	 de
ledenadministrateur.

Ongeslagen	aan	kop

Storks	Heren	1	heeft	alle	wedstrijden	in	de	Overgangsklasse	tot	nu	toe	gewonnen.	Dat
is	 een	 heel	 bijzondere	 prestatie	 voor	 het	 team,	 dat	 deze	 winter	 nog	 sterk	 van
samenstelling	veranderde	en	waarin	veel	nieuw,	jonge	talenten	een	plek	kregen!	Vorig
jaar	 werd	 Storks	 kampioen	 in	 de	 Overgangsklasse.	 Toen	 is	 besloten	 dat	 het	 voor
promotie	 naar	 de	Hoofdklasse	 nog	 te	 vroeg	was.	Door	 deze	 resultaten	 is	 Storks	 nu
begonnen	 aan	 een	 (financieel,	 organisatorisch	 en	 sportief)	 haalbaarheidsonderzoek
naar	promotie,	samen	met	de	Gemeente	en	de	KNBSB.
	

Meesters	Makelaars	sponsor	Storks
Tijdens	 het	 jubileumweekend	 tekenden
Storks	 penningmeester	 Carline	 van
Gaalen	 en	 voorzitter	 Freek	 Dekker	 een
sponsorovereenkomst	 met	 Ramon
Meesters.	 Met	 dank	 aan	 ‘dealmaker’
Michaël	 Wagemaker	 die	 de	 sponsoring
namens	Storks	heeft	opgepakt.	Ramon	 is
echt	 'verbonden'	 met	 de	 club	 én	 met	 de
buurt.	 Zowel	 zijn	 zoon	 als	 zijn	 vrouw
spelen	 bij	 Storks.	 Naast	 makelaar	 is	 hij
ook	 als	 vrijwilliger	 bestuurlijk	 actief	 in
Loosduinen	 en	 Houtwijk.	 De	 kersverse

sponsor	stelt	zich	zelf	op	de	website	van	Storks	uitgebreid	aan	ons	voor.
	

Storkies	naar	finales	NK	Little	League
De	 reguliere	 jeugdcompetities	 zijn	 dit
weekend	 allemaal	 afgeblazen	 voor	 het
jaarlijkse	 feestje	 in	 Hoofddorp:	 de	 finales
van	 het	 NK	 Little	 League.	 Maar	 liefst	 12
Storkies	 nemen	 deel	 aan	 teams	 als	 Den
Haag	 Raptors,	 Den	 Haag	 Stars	 en
SouthWest	Thunders.	Teams	zijn	verdeeld
over	 verschillende	 leeftijdscategorieen	 en
strijden	 om	 een	 plekje	 op	 het	 EK	 en	 -
misschien	zelfs	 -	het	WK	 in	de	Verenigde
Staten.	 Niet	 alleen	 voor	 de	 deelnemers,
ook	 voor	 bezoekers	 is	 een	 bezoekje	 aan
het	mooie	honkbalcomplex	van	Hoofddorp
Pioniers	dit	weekend	de	moeite	waard!
	

Zon	en	plezier	op	jubileumweekend
Deelnemers	 en	 organisatoren
kijken	 met	 veel	 plezier	 terug	 op
een	 gezellig	 en	 (uiteindelijk)
zonnig	Jubileumweekend	op	3	en
4	 juni.	 De	 jeugddag	 op	 zaterdag
begon	met	 een	 sponsorloop.	 Het
geld	 wordt	 nog	 geteld	 maar	 de
opbrengst	komt	 in	 ieder	geval	 ten
gunste	van	het	 jeugdkamp.	Bij	de
afsluiting	 werd	 -	 natuurlijk	 -	 weer
geslide.	 Waarmee	 Jose	 Mendez
meteen	 de	 KNBSB	 foto	 van	 de
week	 won.	 Ook	 op	 zondag	 was

het	gezellig	druk.	Het	mixtoernooi	voor	senioren	was	met	50	deelnemers	goed	bezet
en	Storks	HB1	trakteerde	de	bezoekers	opnieuw	op	een	win.	Voor	de	liefhebber:	er	zijn
nog	steeds	jubileumshirts	te	koop!

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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