
SAVE	THE	DATE
25	nov			Speeddates
15	dec			Storks	Gala
16	feb				Materiaaldag	met
														tweedehandsmarkt
	

KAMPIOENEN

We	hebben	er	 lang	op	moeten
wachten	 maar	 op	 21	 oktober
sleepten	de	heren	van	Honkbal
3	 hun	 kampioenschap	 binnen.
Proficiat	mannen!
	

INGEZAAID

Onze	 velden	 zijn	 door	 de
Gemeente	 Den	Haag	 opnieuw
ingezaaid.	Dat	betekent	dat	 ze
voorlopig	 niet	 gebruikt	 kunnen
worden.	 De	 groenstroken	 zijn
wel	beschikbaar.
	

VACATURES

'Veel	 handjes	 maken	 licht
werk'.	 Op	 het	 vacature-
overzicht	vind	je	nu	bestuurslid
Accomodatie	 en	 een	 TC
Softbal	 lid.	 In	 ons	 organigram
kun	 je	 precies	 zien	 welke
plekken	 we	 nog	 in	 moeten
vullen.	 In	 de	 meeste	 gevallen
gaat	het	maar	om	een	paar	uur
per	maand	of	per	week.	
	

OPZEGGEN
...	of	overschrijven?	Zorg	dat	je
dat	 op	 tijd	 doet!	 In	 ieder	 geval
moet	 je	 opzegging	 (schriftelijk
of	per	mail)	vóór	1	januari	2019
binnen	 zijn	 bij	 de
ledenadministratie.	 Voor
overschrijvingen:	 de	 'transfer
vrije'	 periode	 loopt	 van	 16
oktober	t/m	15	november.	Lees
hier	hoe	het	precies	werkt.
	

PUPS	4e	OP	NK

De	Sotfbal	Pupillen	zijn	op	27
oktober	4e	geworden	op	het
officieuze	NK.	Mooie	prestatie
meiden!
	

TRANSFERS
Op	15	november	sluit	de
transfermarkt.	Silicon	Storks
Heren	1	is	nog	druk	bezig	met
de	selectie.	Spannend!	Zodra
er	meer	bekend	is	maken	we
dat	bekend	op	de	website.
	

SILICON	BOKAAL

Voor	 het	 gezellige	 Silicon
Toernooi	op	20	oktober	werd
een	 speciale	 bokaal
gemaakt.

Gala	Hollywood	Edition

Op	15	december	vindt	in	het	clubhuis	het	traditionele	Storks	Gala	plaats.	Dit	jaar	is	dat
de	Hollywood	Edition.	Natuurlijk	worden	teams	en	MVP's	weer	in	het	zonnetje	gezet.
En	is	er	een	drankje,	een	hapje	en	veel	muziek	om	seizoen	2018	feestelijk	met	elkaar
af	te	sluiten.	Meld	je	op	tijd	aan	via	de	aanmeldlink.

	

Van	de	voorzitter
door	 Ronald	 van	 Wijk	 -	Het	 jaar	 2018	 loopt	 op	 zijn
eind.	 We	 blikken	 terug	 en	 maken	 plannen	 voor
2019.	 We	 willen	 dat	 als	 bestuur	 niet	 alléén	 doen,
maar	 in	samenspraak	met	 jullie.	Op	zondagmiddag
25	november	willen	we	 in	 kleine	 logische	groepjes
'speeddates'	houden.	De	bedoeling	is	om	in	een	vlot
tempo	terug	 te	kijken	aan	de	hand	van	wat	vragen
en	om	mogelijke	verbeterpunten	aan	te	dragen.	Het
precieze	tijdschema	volgt.	De	volgende	vragen	zijn
wat	ons	betreft	leidend:

Wat	 is	 volgens	 jou/jullie	 de	 kracht	 van	 Storks.	 Denk	 aan	 gezelligheid,	 sfeer,
samen	verantwoordelijkheid	pakken,	begeleiding	jeugd	etc.
Over	welke	(maximaal	drie)	zaken	ben	je/zijn	jullie	het	meest	tevreden	kijkend
naar	het	afgelopen	seizoen;
Wat	heeft	tot	dit	succes	geleid;
Over	welke	twee	zaken	ben	je	minder	tevreden	en	waardoor	komt	dat;
Wat	moet	er	gebeuren	om	deze	punten	te	verbeteren.	Denk	aan	(inzet	van)
mensen	en	middelen	of	andere	creatieve	oplossingen.

De	uitnodiging	met	 tijdstip	 ontvang	 je	 nog	per	mail.	Houd	 rekening	met	 zo’n	 vijftien
minuten	 tijd	 om	 je	 punten	 in	 te	 brengen.	 Wij	 als	 bestuur	 zullen	 vooral	 luisteren,
doorvragen	en	meedenken.	Wij	hebben	niet	voor	alles	een	sluitende	oplossing	zoals
je	begrijpt	maar	met	elkaar	komen	we	een	heel	eind.

Verder	 in	deze	nieuwsbrief	wat	 terugblikken	op	stand	van	zaken	 financiën,	 sport	en
algemene	zaken.	Dit	naar	aanleiding	van	de	toezegging	gedaan	in	de	ALV	van	maart.
	

Sponsors,	sponsors!	Weet	je	iemand?
Weet	 je	 iemand?	 Storks	 heeft	 ambitie.
We	 zijn	 een	 mooie	 breedtesport
vereniging	 	 maar	 we	 willen	 ook	 graag
onze	 hoofdklassepositie	 behouden.	 Dat
betekent	 dat	 wij	 onze	 jeugd	 en	 talenten
willen	opleiden	en	ze	ook	een	kans	willen
bieden	om	op	hoog	niveau	 in	Den	Haag
te	 spelen	 (zie	 ook	 het	 beleidsplan
Honkbal	 2018-2020).	 Daar	 hebben	 we
steun	 bij	 nodig.	 Wie	 helpt	 ons	 aan
sponsors??	 Alles	 is	 mogelijk,	 van	 klein
(bijv.	een	donatie	als	vriend	van	Storks)	of
iets	groter	 (zoals	aanschaf	van	materiaal
of	adverteren	op	ons	veld).	Het	kan	voor
ons	vlaggenschip	Honkbal	1	maar	ook	de
andere	teams	kunnen	geholpen	worden.

Weet	 u	 iemand???	U	 zelf?	Een	 bekende?	Familie?...?	Voor	meer	 informatie	 kun	 je
contact	 opnemen	 met	 penningmeester	 Carline	 of	 met	 bestuurslid	 Sport	 Ton,
bestuurslid_sport@storks.nl.	We	hebben	je		steun	heel	hard	nodig.
	

Mogelijk	negatief	resultaat
Penningmeester	 Caline	 van	 Gaalen	 maakt	 zich	 wat	 zorgen:
"In	plaats	van	een	verwachte	plus	van	€	5.000,	stevenen	we
af	op	een	min	van	€	5.000!".

Carline	 had	 op	 de	 ALV	 beloofd	 om	 bij	 het	 in	 gaan	 van	 de
winterstop	 een	 update	 te	 geven.	 Dat	 doet	 ze	 nu.	 Ze	 noemt
een	aantal	posten	die	hier	aan	bij	droegen:	de	baromzet	bleef
fors	 achter	 bij	 onze	 verwachting.	 De	 bezoekersaantallen	 die
we	 bij	 de	 thuiswedstrijden	 van	 Silicon	 Storks	 hadden
verwacht,	 bleven	 uit.	 Ook	 het	 aantal	 toernooien	 was	 veel
beperkter	 dan	 we	 hadden	 gehoopt.	 Verder	 hadden	 het

bestuur,	 de	 sponsorcommissie	 en	 het	 team	 hogere	 verwachtingen	 van	 de
sponsorbereidheid	rond	het	1e	team.	Naast	hoofdsponsor	Silicon	bleef	het	helaas	té
stil.	Ook	deed	Storks	in	2018	niet	mee	aan	de	Grote	Club	Actie.	Die	leverde	vorig	jaar
nog	€	2.500	op.

Wat	dit	precies	betekent	voor	de	begroting	weet	Carline	nog	niet.	Wel	is	het	belangrijk
dat	 we	 er	 in	 2019	 met	 z'n	 allen	 nog	 meer	 de	 schouders	 onder	 zetten:	 "Om	 een
gezonde	 begroting	met	 een	 positief	 resultaat	 te	 realiseren	 heben	we	 ieder	 toernooi
nodig.	De	draaiboeken	liggen	klaar.	Wie	organiseert	de	Grote	Club	Actie?	Daar	moet
véél	meer	uit	te	halen	zijn.	Het	bestuur	doet	z'n	stinkende	best	maar	alleen	wanneer
genoeg	vrijwilligers	er	samen	de	schouders	onder	zetten,	kunnen	we	met	de	huidige
contibutie	blijven	volstaan",	aldus	Carline.
	

Softbal	in	de	lift
De	 softbaltak	 van	 Storks	 zit	 in	 de	 lift.
Dames	 2	werd	 kampioen	 en	 promoveert
naar	 de	 3e	 klasse.	 En	 het	 verzoek	 van
Dames	1	om	in	2019	te	promoveren	naar
de	 1e	 klasse	 is	 door	 de	 KNBSB
gehonoreerd.	 Storks	 is	 trots	 op	 hun
prestaties	 en	 drive!	 Storks	mist	 nog	 een
eigen	 juniorenteam	 maar	 de
samenwerking	 met	 Schiedam	 (waarin
Storks	 coaches	 en	 spelers	 uit	 komen)

heeft	geleid	tot	het	winnen	van	het	NK	(zie	foto)!	Ook	dat	is	een	bijzondere	prestatie.

In	 2019	 hebben	 we	 1	 pupillen	 team,	 2	 aspiranten	 teams,	 misschien	 wel	 3	 dames
teams	en	3	heren	teams.	Bovendien	is	er	steeds	meer	aanwas	vanuit	de	Beeball.	Dat
betekent	wel	dat	de	druk	op	velden	steeds	groter	wordt.	Met	passen	en	meten	en	de
nodige	 flexibiliteit	 van	 teams	 kwamen	 we	 een	 eind.	 Voor	 2019	 wordt	 ook	 naar
alternatieven	in	de	buurt	gekeken.
	

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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