Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7

januari 2011

Hallo allemaal,
Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief
2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan komen.
In deze nieuwsbrief o.a. een uitnodiging van de Algemene ledenvergadering.

IInnhhoouudd::
1.
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7.
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9.
10.

..

Agenda
Van de voorzitter
Uitnodiging algemene ledenvergadering 2011
Algemene ledenvergadering 2011
Notulen Algemene ledenvergadering 2010
Oefen wedstrijd Bixie-Baseball (herhaling)
Nieuwe website (herhaling)
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
24 februari 2011
Algemene ledenvergadering
April 2011
Start seizoen
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Beste All In-ner,
Het doet mij toch altijd weer deugd een Nieuw Jaar te mogen beginnen met het wensen
van het beste. “Het Beste” wens ik iedereen, zonder uitzondering. Het is ook altijd weer
fijn van anderen te vernemen dat ze jou het beste wensen. Aan het begin van een Nieuw
Jaar is iedereen dan ook in opperbeste stemming met het voornemen er het beste van
te maken. Gedurende het jaar maken we er ook allen het beste van. Toch komt het best
vaak voor dat we niet het beste uit onszelf halen. Dan vinden we het allemaal wel best.
Het is dan best lastig om er op dat moment samen het beste van te maken. Wat ons als
All In-ners bindt is niet alleen de sport, maar ook de Vereniging. Daar hebben we ook
het beste mee voor. Wanneer je in 2011 in een situatie geraakt van (dreigende)
onenigheid of als het gedrag of de mening van een ander je stoort, denk dan eens terug
aan het begin van het jaar waar wij elkaar het beste wensten en daar stellig en
overtuigd in waren. Met een beetje meer begrip en respect zal het best goed komen.
Laten we er ook in 2011 samen het beste van maken, voor jezelf, jouw team en onze
vereniging.
Ronald
(best trots op All In)
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Agenda Algemene Ledenvergadering VHSV All In
24-02-2011, 20.00 uur
Locatie: Sondervick College, gebouw D
1. Opening en welkom
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2010
3. Bestuur en commissies
4. Pauze
5. Financieel verslag 2010/kascommissie
6. Begroting 2011
7. Rondvraag
8. Sluiting
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De Algemene Leden Vergadering van 2011 zal op 24 februari plaatsvinden.
De uitnodiging met agenda, tijd en plaats is al door de secretaris verzorgd. Als
voorzitter wil ik er hier toch ook even aandacht aan besteden.
Om de continuïteit van onze vereniging te borgen is een Bestuur noodzakelijk, een
Technische Commissie (TC) moet echter de kern van de vereniging vormen. Voor een TC
lid is een honk- of softbalachtergrond van groot belang, voor een bestuurslid is dat een
pre. Zoals al eerder via de Nieuwsbrief bericht is Rob Boekholt uit het Bestuur
getreden en is Laszlo van Lieshout tot het Bestuur toegetreden. Laszlo (die al vanaf de
ALV 2010 als stagiair binnen het Bestuur actief was) heeft Hans de Vrieze opgevolgd
als voorzitter van de TC. Hans heeft onlangs besloten zich niet herkiesbaar te stellen.
Zowel Rob als Hans blijven zich voor onze vereniging inzetten. Marcel Hageman en ik
moeten statutair aftreden, maar zullen ons herkiesbaar stellen. Toch roepen wij
uitdrukkelijk op tot kandidaatstelling voor de functies Penningmeester en Voorzitter.
Samengevat zijn wij op zoek naar:
§ een Voorzitter (bij voorkeur met honk- of softbal achtergrond en –netwerk)
§ een Penningmeester (bij voorkeur met ervaring)
§ een voorzitter Activiteitencommissie
§ een Stagiair voor het Bestuur
§ oud-leden die weer bij All In actief willen worden
Voor nadere informatie en/of een goed gesprek kan je altijd contact met mij (of een
ander Bestuurslid) opnemen.
Stel jezelf kandidaat en/of geef mij een tip om iemand die jij geknipt vindt voor een rol
in onze vereniging te benaderen.
En vergeet niet om de avond van 24 februari vast voor de ALV te reserveren.
Bedankt voor je bijdrage in 2010, ik reken ook in 2011 weer op jou!
Ronald J. Kamphuis
Voorzitter
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Hallo allemaal,
In de bijlage vindt U de notulen van de ALV 2010. Lees deze aandachtig door.
Kom op 24 februari naar de ALV 2011 om plannen voor het komend jaar aan te horen.
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Bixie-Baseball speelt oefenwedstrijden bij All-In.
Op 26 maart a.s. zal Bixie-Baseball haar oefenwedstrijden tegen de APPM Rabbits uit
Kennemerland spelen op de velden van All-In. Dit is een unieke kans om de talenten van
de Eindhovense honkbalschool in actie te zien tegen de kampioen van de Elite
Juniorencompetitie in 2010 en de nummer 2 van de Elite aspirantencompetitie.
Komt allen kijken om de spelers aan te moedigen en te genieten van jeugdhonkbal op
topniveau.
De wedstrijd van de aspiranten start om 10.00 uur, die van de junioren om 14.00 uur.
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Jarenlang is onze website prima onderhouden door Inger Rempt. Na het stoppen van de
softbal-dames eind 2009, heeft Inger aangegeven dat ze ook zou willen stoppen met
websitebeheer. Het zoeken naar opvolging heeft “even” geduurd, maar het moment van
overdracht is nu aangebroken. En tevens is de site flink onder handen genomen, een
nieuwe frisse start is gemaakt. Sinds vandaag staat de nieuwe website online. Dus niet
enkel een andere websitebeheerder, maar ook een nieuwe lay-out. Dus bezoek onze site
op www.allinveldhoven.com of www.allinveldhoven.nl
Maar een website is nooit af. En daar kan ik natuurlijk iedere hulp bij gebruiken. Mail
alle interessante artikelen, links (hyves o.i.d.), wedstrijdverslagen of foto’s naar
info@allinveldhoven.nl en ze zullen gepost worden op de website.
Inger, nogmaals erg bedankt voor al de tijd en energie, die jij in onze website heb
gestoken.
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In deze maand feliciteren we:
2 januari
Remco Giesen
7 januari
Bas van Rooij
17 januari Daan Oosterbaan
18 januari Cocky Nijssen
19 januari Jair Gomez
28 januari Peter de Vrieze

Allemaal nog vele jaren namens het bestuur
Een fijne jaarwisseling en al het goeds in 2011!
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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Het is rustig geweest omtrent lede wisselingen.
Nieuwe leden,
……
Opgezegd,
……

1100 CCoonnttaaccttiinnffoorrm
maattiiee

..

Nieuws of opmerkingen voor in de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom.
Sturen naar: nieuwsbrief@allinveldhoven.com
Website:
http://www.allinveldhoven.nl
Nieuwsbrief: neiuwsbrief@allinveldhoven.com
Contributie: Giro 4458531 t.n.v. VHSV All In
Ben je geen lid, maar wil je wel nieuwsbrieven van All In ontvangen, stuur dan een mail
met onderwerp “aanmelden nieuwsbrief” naar nieuwsbrief@allinveldhoven.com.
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