
IT	AIN'T	OVER

We	 naderen	 de	 spannende
seizoensafsluiting.	 Klik	 voor
het	 programma	 en	 de
standen	 van	 Heren1	 die
strijden	vóór	promotie	en	van
Dames1	 die	 strijden	 voor
handhaving	 in	 de	1e	 klasse.
Kom	 als	 'tiende	 man	 en
vrouw'	 naar	 hun	 wedstrijden
en	moedig	ze	aan!

	

PV	TOERNOOI
Het	 seizoen	 duurt	 nog	 een
paar	 weken.	 In	 ieder	 geval
vindt	 op	 14	 oktober	 de	 27e
editie	van	het	Piet	Vermeulen
familie-	 en	 bedrijventoernooi
plaats.	 Stel	 dus	 snel	 je
gezelligheids-,	gelegenheids-
of	 ander	 team	 samen	 en
geef	 je	 op	 via	 de	 toernooi-
organisatie.
	

SPONSORAPP
Denk	 jij	 ook	 wel
eens:	 oeps	 te
laat...	Dat	had	ik
ook	 via

Sponsorkliks	 kunnen
bestellen?	 Want	 iedere
bestelling	 die	 je	 via
Sponsorkliks	 doet	 kost	 je
niets	 meer	 maar	 levert	 wel
wat	 op	 voor	 de	 club.
Download	 daarom	 nu	 de
handige	 app	 voor	 IOS	 of
Android.	 Dan	 kun	 je	 direct
naar	 alle	 deelnemende
winkels.	En	elke	dag		live	de
opbrengst	voor	Storks	zien.
	

STORKS	GOLFT

Er	zijn	nog	een	paar	plaatsen
beschikbaar	 voor	 de	 Storks
Golfdag	 op	 9	 september.
(Oud)	 leden	 en	 vrijwilligers
zijn	 van	 harte	welkom.	Meld
je	 aan	 via	 de	 link	 op	 de
website.	Vol	=	vol
	

Jeugdclinic

Vond	 je	 de	 baseballclinic	 op
Storks	 leuk?	 De	 volgende
clinic	 die	 Gianison
Boekhoudt	 organiseert	 vindt
plaats	 op	 22	 september	 bij
Blue	Birds.	Klik	voor	info.

Heren1,	wie	zijn	dat	nou	eigenlijk?
Het	Heren	1	team	van	Storks…..
Ja,	 wie	 zijn	 dat	 eigenlijk,	 die
spelers	 van	 dat	 Heren	 1	 team
van	 Storks?	 Hoor	 ze	 eens
roepen	 de	 hele	 tijd,	 “We	willen
dat	 er	 veel	 publiek	 komt	 kijken
naar	 onze	 wedstrijden.	 Daar
gaan	 we	 beter	 van	 spelen!”
Maar	wat	weet	 ik	 nou	helemaal
van	ze???	-	door	Gerard	Kester

Voor	 degene	 die	 deze	 spelers	 alleen	 maar	 herkennen	 als	 ze	 een	 petje	 met	 een
ooievaar	 op	 hebben	 en	 een	 bordeaux-rood	 vestje	 aan,	 ga	 ik	 ze	 één	 voor	 één
voorstellen.	Zodat	wij	als	publiek,	als	we	komen	kijken,	ook	nog	eens	weten	naar	wie
we	kijken.	Zodat,	we	als	we	aanmoedigen,	niet	alleen	maar	hoeven	te	roepen:	“Goed
gedaan	speler	van	Storks	met	dat	bordeaux-rode	vestje	aan!	Nee,	niet	 jij,	maar	die
achter	 je!	 Ja,	 jij!	 Goed	 gedaan	 hoor!”	Maar	 zodat	 we	 bijvoorbeeld	 kunnen	 roepen:
”Lekker	gespeeld	Stats!”of	“Die	telt	voor	jou	Rooie!”.	Klinkt	beter	en	het	lijkt	gelijk	of	je
er	verstand	van	hebt.	 In	een	serie	berichten	 introduceer	 ik	ze	één	voor	één	op	hun
eigen	 site.	 Er	 staan	 inmiddels	 al	 een	 paar	 'portretjes'	 en	 de	 komende	 weken
introduceer	 ik	 de	 rest.	 Ik	 begin	 met	 degene	 waar	 tegen	 meestal	 weinig	 wordt
geroepen,	maar	die	wel	belangrijk	is.	Lees	snel	verder…
	

Win	een	nieuwe	knuppel

Storks	doet	mee	aan	de	grote	Clubactie.	Sinds	het	vertrek	van	de	kinderopvang	op
Storks	proberen	we	zo	een	steentje	bij	 te	dragen	aan	het	 tekort.	We	willen	er	alles
aan	 doen	 om	 een	 contributieverhoging	 te	 voorkomen.	 De	 opbrengst	 is	 bovendien
bestemd	voor	de	aanschaf	van	nieuw	materiaal.	Draag	jij	Storks	ook	een	warm	hart
toe?	Doe	dan	mee.

In	de	maand	september	en	oktober	komt	het	promotieteam	bij	de	teams	langs	om	de
loten	 te	 verdelen.	 Vraag	 aan	 je	 ouders,	 opa’s,	 oma’s,	 tantes,	 ooms,	 vrienden,
vriendinnen,	buren	of	gewoon	iemand	op	straat	of	zij	Storks	willen	helpen.	De	beste
lotenverkoper	 mag	 een	 gloednieuwe	 knuppel	 uit	 zoeken	 bij	 onze	 sponsor	 SSK
Europe.

Wat	moet	je	doen?	Ga	met	je	verkoopboekje	langs	de	deuren	en	noteer	de	gegevens
van	de	lotenkopers	in	de	verkoopboekjes.	Een	verkoopboekje	bestaat	uit	20	loten	en
20	 bedankbriefjes	 met	 deurzegels.	 De	 Grote	 Clubactie	 incasseert	 eenmalig	 het
bedrag	bij	de	 lotenkoper,	die	het	 lotnummer	op	zijn/haar	bankafschrift	ontvangt.	Dit
betekent	dus	dat	je	niet	met	geld	over	straat	hoeft.	Boekje	vol??	Lever	in	bij	je	coach.
Mocht	je	boekje	nog	niet	vol	zijn	na	je	laatste	wedstrijd	dan	kun	je	deze	op	8,	11	of	12
november	tussen	16:00	en	17:30	uur	inleveren	in	de	kantine.

De	opbrengst:	de	vereniging	ontvangt	de	opbrengst	(80%	van	elk	verkocht	lot),	minus
de	 incassokosten	(€	0,10	per	 incasso-poging)	van	de	Grote	Clubactie.	 In	december
wordt	de	opbrengst	overgemaakt	op	het	rekeningnummer	van	de	vereniging.

Mocht	je	vragen	hebben	stel	ze	aan	je	coach.
	

Gratis	naar	AH	Sportfestijn
Storks	zoekt	met	de	KNBSB	naar	vrijwilligers	voor
het	 AH	 Sportfestijn.	 Dat	 vindt	 volgend	 weekend
plaats	 vindt	 in	 Sportcampus	 Zuiderpark.	 Je	 krijgt
een	onkostenvergoeding	van	€	25,	eten	en	drinken
én	gratis	 toegang	 tot	het	 festijn	 (normaal	€10).	 Je
staat	 van	 tien	 tot	 drie	 of	 van	 drie	 tot	 acht	 bij	 de
KNBSB	promotiebus	of	bij	de	slagkooien	van	Extra
Innings.	 Een	 uitgelezen	 kans	 om	 de	 honk-	 en
softbalsport	 te	 promoten	 (en	 om	 kennis	 te	 laten
maken	met	Storks).

Interesse?	Mail	dan	het	KNBSB	bondsbureau.

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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