
Bestel	op	tijd
Op	 zaterdag	 9	 januari
verstrekken	we	 tussen	10	en
13	 uur	 weer	 materiaal	 voor
de	 zaaltraining.	 Zorg	 dat	 er
iemand	 van	 je	 team	 is.
Opgave	 voor	 zaal-	 en
veldbenodigdheden	willen	we
graag	 uiterlijk	 op	 31
december	 binnen	 hebben	 bij
Bart.	 Daarna	 worden	 geen
nieuwe	 materiaalaanvragen
meer	 in	 behandeling
genomen.
	

Jeugdcoördinator

Mirjam	 van	 Orden	 is	 sinds
een	 paar	 maanden
coördinator	 voor	 de	 jeugd
(Beeball	 en	 Pupillen)	 op
Storks.	 Naar	 eigen	 zeggen
heeft	 ze	 "de	 ballen	 verstand
van	 de	 sport,	 maar	 wel	 van
coördineren".	Lees	verder...

	

Wintertraining	zaal

De	 wintertrainingen	 starten
op	 zondag	 10	 januari.	 Het
schema	voor	ieder	team	staat
inmiddels	op	de	site.	Ook	dit
jaar	weer	veel	dank	aan	Larry
die	 de	 puzzel	 opnieuw	 in
elkaar	heeft	weten	te	zetten!

	

Ouderochtend	en
fotoshoot

Op	 zondag	 13	 maart
organiseert	 Storks	 een
ouderochtend.	 Tijdens	 deze
ochtend	 zal	 het	 Bestuur,	 de
TC	 en	 alle	 teamstaf	 van	 de
jeugdspelers	 aanwezig	 zijn
om	 vooruit	 te	 blikken	 op
seizoen	 2016.	 De	 kinderen
krijgen	 de	 kans	 om	 die
ochtend	 cool	 te	 worden
gefotografeerd	 door	 Paco
van	Leeuwen.
	

Cap	Honkbal	1

Wie	wil	er	nu	niet	zo'n	stoere
cap	 van	 Honkbal	 Heren	 1?
Ze	 zijn	 weer	 te	 bestellen	 tot
30	 december	 o.v.v.	 kleur
(bordeaux	 of	 zwart)	 en	 de
juiste	Amerikaanse	maat.	Die
kun	 je	 uitrekenen	 op	 deze
handige	site.
	

Bel	me...	of	niet?
Storks	 blijft	 op
zoek	 naar
sponsors.	 En	 wil
daarom	 graag

het	 netwerk	 van	 leden	 beter
in	 kaart	 brengen.	 Joke	 van
der	Louw,	moeder	van	1	van
onze	 junioren	 heeft
aangeboden	te	helpen.	Zij	zal
begin	volgend	jaar	contact	op
nemen	 om	 te	 kijken	 of	 jij
Storks	aan	sponsorcontacten
kunt	 helpen.	 Wil	 je	 hierover
echt	 niet	 worden	 benaderd
dan	 kun	 je	 dat	 hier	 laten
weten.	 In	 dat	 geval	 wordt	 je
alleen	 benaderd	 voor	 sport-
en	vrijwilligersactiviteiten.
	

Volg	Storks

Volg	jij	Storks	al	op	Twitter	en
Facebook?

Belangrijke	data
	

Meer	 informatie	 over	 deze
data,	 de	 exacte	 tijden	 en
andere	 belangrijke
informatie	 lees	 je	 elders	 in
deze	nieuwsbrief.

	

	

Nieuwjaarsborrel	zaterdag	2	januari
Op	zaterdag	2	 januari	van	15	 tot
17	 uur	 proosten	 we	 op	 een
sportief	 en	 bruisend	 2016!	 Jij
proost	toch	mee?

Namens	 het	 bestuur	 van	 Storks
wens	 ik	 u	 alvast	 een	 mooie	 en
gezellige	 Kerst.	 Graag	 tot	 in	 het
nieuwe	jaar!

Freek	Dekker
voorzitter

Geen	winteropening
Deze	 winter	 lukt	 het	 nog	 niet	 om	 een
winteropenstelling	 voor	 elkaar	 te	 krijgen.	 De
Gemeente	 heeft	 het	 gravel	 geprikt	 en	 dat
moet	nu	onberoerd	de	winter	door.	De	velden
zijn	 pas	 na	 onderhoud	 weer	 bespeelbaar.
Daarnaast	vonden	we	niet	genoeg	vrijwilligers
om	de	zondagen	te	draaien.
	

Stampvol	voor	kampioenen	en	MVP's

Het	was	stampvol	op	Storks	tijdens	de	huldiging	van	onze	kampioenen	en	de	MVP’s.
Maar	 liefst	 3	 teams	 mochten	 zich	 in	 2015	 kampioen	 noemen:	 naast	 de	 Softbal
Pupillen	en	Honkbal	Heren	3	 (aka	The	New	Porks)	was	er	de	bijzondere	prestatie
van	Softbal	Heren	1	die	zich	op	het	 laatst	nèt	niet	wisten	 te	plaatsen	voor	de	play-
offs.

	

Het	begint	met	ambitie
Het	begint	met	ambitie.	Dat	is	de
naam	 van	 het	 plan	 waarmee
Storks	 een	 Honkbal	 regioteam
(Seniors)	 wil	 adopteren	 om	 ze
naar	 een	 topnotering	 op	 het	 NK
Little	League	te	brengen.

Op	 het	 NK	 Little	 League	 2015
hebben	 twee	 honkbalteams	 van
Storks	 meegedaan:	 een	 Junior
League	 en	 een	 Senior	 League
team.	Hoewel	het	Senior	League
team	 de	 finaledag	 haalde,
konden	de	teams	zich	uiteindelijk
net	 niet	 meten	 met	 een	 aantal
andere	sterke	regioteams.	We	zagen	ook	dat	het	Softbal	Senior	League	Team,	met
o.a.	2	Storks	dames	als	echt	regioteam,	het	NK	Little	League	won.

Lijkt	het	 je	 leuk	om	 in	2016	mee	 te	doen	aan	het	NK	Little	League?	Lees	dan	hier
snel	verder...
	

Special	Olympics	2018
Aat	 Nijs	 heeft	 op	 25	 november
namens	 Storks	 mee	 getekend
voor	 het	 bid	 van	 Den	 Haag	 als
organisator	 van	 de	 Special
Olympics	2018.	Aan	dit	2-jaarlijks
nationaal	 sportevenement	 voor
mensen	 met	 een	 verstandelijke
beperking	 doen	 gemiddeld	 2000
sporters	 mee.	 Voor	 de
gehandicaptensport	is	de	Special
Olympics	 een	 belangrijk
evenement.	 Sporters	 die	 willen
toegelaten	 worden	 tot	 de	 wereldspelen,	 moeten	 namelijk	 eerst	 aan	 de	 Nationale
Spelen	deelnemen.

	

Softbal	Selectie
In	de	vorige	nieuwsbrief	schreven	we	dat	Storks	Dames	1	voor	2016	op	zoek	moet
naar	 zowel	 een	 nieuw	 team	 als	 nieuwe	 coachingstaf.	 Achter	 de	 schermen	 werkt
topcoach	en	Storks	pitchertrainer	Leo	Buiteman	hard	mee	aan	een	oplossing:	'De	1e
klasse	positie	 is	 van	wezenlijk	 belang.	 Je	 terug	 vechten	uit	 de	2e	 is	moeizaam	en
duurt	 lang.	Dan	 lopen	we	 risico	 dat	 de	 talenten	 die	we	 nu	 opleiden	 straks	 ergens
anders	 gaan	 spelen'.	 Samen	 met	 bestuurslid	 Ton	 de	 Jager	 en	 de	 softbalcoaches
werkt	 hij	 aan	 een	 plan:	 'Het	 blijft	 best	 spannend	 maar	 hier	 wil	 ik	 me	 hard	 voor
maken',	aldus	Buiteman.	Ook	sponsor	Silicon	volgt	de	ontwikkelingen	op	de	voet.	Hij
wordt	regelmatig	bijgepraat	over	de	ontwikkelingen.
	

Wist	u	dat...
...	er	van	Storks	maar	liefst	3	spelers	bij	de	Futurestars	zijn	opgenomen
...	we	dus	heel	trots	zijn	op	Djordi,	Sam	en	Julian
...	Wisse	in	de	selectiefase	zit	voor	de	Tsunami	honkbalschool
...	we	duimen	dat	hij	wordt	aangenomen
...	Storks	er	financieel	een	stuk	beter	voor	staat	dan	in	2014
...	en	zelfs	het	tekort	bijna	geheel	heeft	weggewerkt
...	er	dus	ook	geen	voorschotactie	contributie	nodig	is
...	de	Gemeente	nu	uitzoekt	hoe	de	wateroverlast	in	de	dugouts	te	stoppen
...	de	jeugdselectie	is	vastgesteld	en	rondgemaild
...	er	hooguit	na	de	zaaltraining	nog	wat	wijzigingen	kunnen	komen

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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