Nieuwsbrief maart

Bekijk de webversie

Nog een paar dagen en we mogen weer het veld op, daar hebben we erg
naar uit gekeken! Na twee jaar hollen en stilstaan maken we er met z'n allen
een gezellig, sportief seizoen van. Hierbij leggen we als vereniging dit jaar
het accent op de verbinding tussen onze teams en leden. En staan voor
iedereen mooie activiteiten op onze agenda. Zo eren we deze maand Jan
Overwater met de onthulling van het nieuwe scorebord en nodigen wij
leden uit voor de ALV en om te komen kennismaken met onze
vereniging. Storks ziet je graag, tot snel!
Jan Overwater

Onthulling scorebord
Op zondag 20 maart aanstaande hebben wij als
vereniging de eer om een nieuwe scorebord op het
softbalveld te onthullen.
Het scorebord is een schenking van Jan Overwater
die tot zijn overlijden op 20 maart 2020 lid was van
Storks. Jan speelde jarenlang in de herensoftbal en
trainde diverse seizoenen Dames softbal 3.
Jan Overwater

Het bord zal in bijzijn van Jan zijn zus en vrienden, teamgenoten, dames softbal
en andere geinteresseerden in gebruik worden genomen. Speciaal voor deze
gelegenheid spelen een aantal Storks teams vriendschappelijke wedstrijden en
steken we de BBQ aan. Kom dus gezellig langs!
Programma
09.30 - 11.00 uur
11.10 uur
11.30 uur
12.45 uur
14.00 uur
15.15 uur

DSB1 - DSB2
Opening en onthulling
Storksteam - Vriendenteam Jan
Mixed teams DSB en HSB
Mixed teams DSB en HSB
Mixed teams DSB en HSB

ALV vergadering

Gebruik veld

Op dinsdag 29 maart aanstaande zal de
Storks Algemene Ledenvergadering
plaatsvinden. Na 2 jaar deze online te
hebben moeten doen, zijn we eindelijk weer
in de gelegenheid om de ALV “live” te
organiseren in de kantine.

Helaas moeten we nog
even op de gemeente
wachten, voordat we het
honk- en het softbalveld
vrij kunnen geven voor
gebruik.

De ALV begint om 20.00 uur en we nodigen
alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn.
Inloop is vanaf 19:30 uur. De vergadering is
niet onlne te volgen dit jaar. De stukken voor
de vergadering worden uiterlijk woensdag
16 maart via e-mail toegestuurd.

Tot die tijd mag er
worden getraind op de
groenstroken en in de
slagkooien.

Kom kennismaken, Storks ziet je graag!
Voor alle ouders van (nieuwe) jeugdleden houden wij op zondag 20 maart
van 11.00 - 13.00 uur een kennismakingssessie.
Want wij kunnen ons goed voorstellen als
je in de afgelopen twee jaar bij ons bent
komen spelen, je nog niet helemaal op de
hoogte bent van het reilen en zeilen
binnen de club.
Wellicht heb je als ouder vragen over de
sport zelf of wil je misschien meer
betrokken worden bij de club en/of het
team. Want wist je bijvoorbeeld dat Storks
scheidsrechter- en scorecursussen
verzorgd? Een mooie gelegenheid om als
ouder meer inzicht te krijgen in het spel en
tegelijkertijd het team te ondersteunen.

Locatie
Storks, bij de kantine
Datum en tijd
20 maart, 11 - 12.30 uur.

Of misschien overweeg je zelf wel te gaan
spelen, heb je vragen over het beleid of de
evenementen en activiteiten... alle vragen
worden beantwoord door ons enthousiaste
team van ambassadeurs!

Aanmelden is niet nodig.
De ambassadeurs zijn
herkenbaar aanwezig.

Oproep vrijwilligers

Openstaande functies
We zijn regelmatig op zoek naar kennis en kunde, helpende handjes en
meer van dat. Immers, zonder vrijwilligers geen goed draaiende vereniging!
Zo zijn we op korte termijn op zoek naar:
Kader (trainen/coachen) voor HB junioren 2 en HB aspiranten. Dit kan ook
bijvoorbeeld (deels) door een seniorenteam worden ingevuld, die een
jeugdteam 'adopteren'.
Coördinator materiaal
Teammanager HB 1
Speaker thuiswedstrijden HB 1
Klussers die graag willen ondersteunen
Social media kracht(en)
Administratieve/financiële ondersteuning ter versterking van het bestuur
Heb je interesse of nog vragen over een functie? Of wil je graag iets voor Storks
of een team betekenen - wellicht op basis van een specifieke disipline of bepaald
aantal uur - maar weet je niet concreet hoe en wat?
Neem dan gerust contact op met het bestuur.

Verlichting
In Januari is de nieuwe aanbesteding
voor de installatie van
veldverlichting op Storks uitgestuurd
en zijn de eerste aanbiedingen
ontvangen, gesprekken met
leveranciers gevoerd en de
vervolgstappen in gang gezet.
Met de gemeente zijn gesprekken om
inzicht te krijgen in de zaken die
moeten worden geregeld voordat er
daadwerkelijk vergunningen kunnen
worden aangevraagd, subsidies kunnen
worden besproken, om vervolgens te
kunnen bouwen.

Aan de stadsecoloog van de
gemeente Den Haag is de
opdracht gegeven om de
vliegroutes van vleermuizen in
kaart te brengen en het te maken
lichtplan hierop eventueel af te
stemmen.
Het bestuur zal op de ALV verdere
toelichting geven over het vervolg.

Rectificatie
In een aantal contributiebrieven is een
spellingsfout gemaakt. Er staat 'contributie
voor het seizoen 2021', maar dat moet
natuurlijk 2022 zijn. Excuses.

AGENDA
Zondag 20 maart ONTHULLING SCOREBORD
Voor: iedereen
Aanvang: 10 uur
Locatie: Softbalveld

Zondag 20 maart KOM KENNISMAKEN
Voor: ouders van jeugdleden
Tijd: tussen 11 - 12.30 uur
Locatie: Bij de kantine

Dinsdag 29 maart ALV VERGADERING
Voor: Storksleden
Inloop 19.30 uur, start 20 uur
Locatie: Kantine

Juni STORKS 70 JAAR
Voor: iedereen

Website

Instagram

Facebook

Schapenatjesduin 9
2554 BW Den Haag
070-3234151

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u penningmeesterstorks@gmail.com toe aan uw adresboek.

