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maart 2011

Hallo allemaal,
De algemene ledenvergadering is prima verlopen en beter bezocht dan vorig jaar. Meer
hierover lees je in deze nieuwsbrief.
Het lentezonnetje laat zich al regelmatig zien, de honkbaltrainingen zijn ook al meer
buiten. De wedstrijdsecretaris is druk bezig om alle wedstrijden te plannen en de
oefenwedstrijden komen er aan. We beginnen vol energie aan dit nieuwe seizoen!
In deze nieuwsbrief maken we de start van een nieuwe rubriek: “ uit de oude doos “!
Verder groot nieuws van een nieuwe wereldburger.
Veel leesplezier.
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Agenda
Uit de algemene ledenvergadering
Bekendmaking
Beste leden van All in
Gelegenheid umpires gevraagd voor Peanutbaltoernooi
Oefen wedstrijd Bixie-Baseball (herhaling)
Try-out Bixie voor talenten uit Zuid-Nederland
Uit de oude doos
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
10 april 2011
Seizoensopening activiteit
12 juni 2011
Mixtoernooi
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Op donderdag 24 februari heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)
plaatsgevonden. Er waren bijna 30 aanwezigen die allen hun bijdrage leverde aan een
goede sfeer en boeiende discussies. De secretaris is hard bezig er een verslag van te
maken, maar de hoogtepunten wil ik hier al vast melden.
We hebben terug gekeken op een succesvol 2010 en hebben een mooi 2011 in het
vooruitzicht.
Hans de Vrieze en Rob Boekholt hebben het bestuur verlaten, maar blijven zich voor
onze vereniging inzetten.
Marcel Hageman en Ronald Kamphuis zijn statutair afgetreden en door de vergadering
herkozen in de rol van penningmeester respectievelijk voorzitter voor een periode van 2
jaar.
Laszlo van Lieshout is vanuit stagiair in het bestuur inmiddels voorzitter TC en
bestuurslid geworden. Jeffrey Jonkers is de nieuwe stagiair in het bestuur.
Hoewel de TC, het bestuur en de ActCie een goede samenstelling hebben en er voor de 4
teams trainers/coaches zijn kunnen we altijd meer kader gebruiken. Wouter Hoex is
weer terug bij de verening, nu als trainer/coach van de pupillen. We hopen dat meerdere
oud-leden dit voorbeeld volgen.
De vrijwilligers die in de ALV presentatie genoemd werden - Berni Sanders; Cocky
Nijssen; De scheidsrechters; Dries Swart; Eddy Derks; Eddy Tromp; Eelco van Ham;
Frank v/d Steur; Frank van Beek; Freek Bouwens; Freek van Dooren; Gerda Couwenberg;
Hans de Vrieze; Ilse Muurmans; Jeffrey Jonkers; Laszlo van Lieshout; Luuk Bazelmans;
Maarten van Ham; Manuel v/d Wal; Marcel Hageman; Martijn Vennix; Nathalie
Couwenberg; Rob Boekholt; Ronald Kamphuis; Silvia Smulders; Wouter Hoex – wil ik
middels deze Nieuwsbrief nogmaals bedanken voor hun inzet.
Ronald
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Het lange wachten is beloond, ca. 25 uur na de ALV is onze zoon Sam op het
nippertje geboren op de uitgetelde datum van 25-02-2011 om 23:59 uur. Met
zijn geboortegewicht van 4090 gram schoon aan de haak en 54cm 'lange'
lichaam zijn de ouders weer trots op weer een echte hollandse blonde
jongen. Zijn grootte broer en zus zijn ook erg blij met hem!
Gr. Eddy Derks + familie
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Tijdens de afgelopen jaarvergadering, die overigens erg plezierig en goed bezocht was,
is er in een spontane actie door enkele aanwezigen de club van 50 een enorme impuls
gegeven.
De club van WAT zult u zeggen? De club van 50 is een club van
een aantal mensen die All In een warm hart toedragen.
Dat doe ik al, zult u zeggen, maar….. u kunt NOG meer
betekenen voor All In en haar spelers!
Door lid te worden van de Club van 50 legt u jaarlijks € 50 in
en daarmee verwerft u het recht om mede te bepalen, met de
andere leden van dit illustere gezelschap, voor welk doel het
geld gebruikt gaat worden.
Denk t u; aha, een barbecue voor de leden van de club van 50 of
een nieuw hemelbed voor de voorzitter om verder te kunnen
dromen van NOG meer successen van All In, dan heeft u het mis!
Het geld zal worden gebruikt op een manier die geheel ten goede komt aan de spelers
van All In. Dat kan van alles zijn natuurlijk en kan variëren van bijvoorbeeld een nieuwe
slagmachine, een bruisend feest, een clinic, aankleding van het mixtoernooi, mooie All In
jacks, een eigen spelersbus met chauffeur (hebben we wel veel leden nodig…) of
natuurlijk andere ideeën die uit de teams komen….U bepaalt mede!
Op de vergadering zijn maar liefst 5 nieuwe
leden toegetreden tot dit exclusieve gezelschap
en hopelijk is dat een begin! Hierbij vragen
wij u vriendelijk om onze club van 50 te komen
versterken en op die manier de spelers van
All In nog meer te ondersteunen. Vraag dus
niet wat All In kan doen voor u, maar
vraag u zelf af wat u kunt doen voor
All In! Alvast namens de leden van
de club van 50 hartelijk dank en we
verwelkomen u van harte in ons midden!
Club van 50.

Nieuwsbrief maart 2011 nr.70

Pagina 3 van 8

55

G
Geelleeggeennhheeiidd uum
mppiirreess ggeevvrraaaaggdd vvoooorr ppeeaannuuttbbaallttooeerrnnooooii !!

..

Het is weer bijna zover. Op de laatste
donderdag en vrijdag van mei is er het Veldvest
Peanutbaltoernooi, dus dit jaar op de 26e en 27e
mei. De organisatie van het evenement waar vele
honderden schoolverlaters aan mee doen, heeft
All In weer benaderd met de vraag om
scheidsrechters te leveren. Hierbij dus de vraag
om je aan te melden als umpire. Graag aanmelden
bij Frank van der Steur of meld het even aan de
Redactie van deze Nieuwsbrief.
Twijfel je of je wel zou kunnen umpiren? Schrijf
je in, en je krijgt op het toernooi een cursusje. Maarja, "ik moet dan werken", hoor je
soms. Laat ik vertellen dat het umpiren zo leuk is dat diverse mensen er al een jaar van
tevoren één of zelfs twee vakantiedagen voor reserveren.
Zowat iedere (bijna) volwassen Veldhovenaar, jonger dan 37, zal ooit zelf op dat
toernooi hebben gespeeld, en zal zich kunnen herinneren hoe leuk het was. Meld je dus
aan. Ook Junioren die in de gelegenheid zijn, worden verzocht om te komen scheidsen.
Oh ja, het is de 25e keer dat het gehouden wordt, dus een extra stimulans om te komen!
Info en foto’s vorig jaar zie: http://peanutbal.veldvestmail.nl
Groetjes,
Frank
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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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Op maandag 28 maart (Oosterhout: veld Twins) en op woensdag 30 maart (Eindhoven:
veld PSV) zal om 18:00 uur een try-out plaatsvinden voor “Bixie Baseball Academy”. De
try-out is voor spelers uit Noord-Brabant en Limburg (en zuidelijke delen van
Gelderland) die geboren zijn in 1996, 1997, 1998, 1999, of 2000. Spelers kunnen zich
aanmelden via het online inschrijfformulier op www.bixiebaseball.nl. Deelname aan de
Try-out kost €5,- p.p. Dit kan op de try-out afgedragen worden aan de coördinator.
Future Stars
In de maanden april t/m juni vindt het programma voor regionale talenten plaats onder
de naam Future Stars. De 20 meest talentvolle spelers per regio trainen op een centrale
locatie 8 keer twee uur onder leiding van gekwalificeerd kader. Afsluitend neemt iedere
Future Stars locatie op 18 en/of 19 juni deel aan het Nederlands Kampioenschap Little
league. Dit gebeurt met een selectie van 14 spelers. Om 1 van deze 20 spelers te zijn zal
deelname aan de bovengenoemde try-out nodig zijn om geselecteerd te kunnen worden.
De Future Stars is voor spelers die zijn geboren tussen 1 mei 1998 en 30 april 2000.
Kosten voor het volledige Future Stars programma bedragen €90,- p.p. excl. €5,- p.p.
voor de try-out.
Little Bixie
Bixie Baseball Academy zal naast
speler te selecteren voor de
Baseball Academy ook nog ca 8-10
spelers selecteren in de pupillen
leeftijd en met deze groep
gedurende het seizoen op
woensdagmiddagen EXTRA trainen,
om ze de kans te geven na een jaar
in te kunnen stromen in de Baseball
Academy. Dit jaar worden hier
spelers uit 2000 en 2001 voor
geselecteerd. Kosten voor
deelname aan Little Bixie is enkel
€5,- voor de try-out.
Meer informatie op www.bixiebaseball.nl
Wat is de Stichting Bixie Baseball precies ?
Kleine sporten zoals o.a. honkbal leunen zwaar op de enthousiastelingen en vrijwilligers
die de verenigingen draaiende houden. Het werk van de vrijwilligers is meer dan
noemenswaardig. Echter om de honkbalsport structureel kwalitatief en kwantitatief te
doen groeien is meer nodig.
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Stichting Bixie Baseball is in het leven geroepen om op een structurele en professionele
manier een bijdrage te leveren aan de groei van de honkbalsport. Dit geschiedt op zowel
breedtesport als op topsportniveau.
Stichting Bixie Baseball is in beginsel vooral werkzaam in Zuid-Nederland met als
uitvalbasis Eindhoven. Daar waar de situatie dit verlangt zal het werkgebied uitgebreid
of ingeperkt kunnen worden. Eindhoven is gekozen i.v.m. de LOOT school Pleincollege
Sint Joris. Deze school ligt tegenover het PSV honkbalveld, dat in 2005 vanwege het
Wereldkampioenschap Honkbal helemaal is gerenoveerd en aangepast aan de eisen van
Major League Baseball. Daarnaast ligt Eindhoven geografisch gunstig ten opzichte van
de gehele regio. Bovendien heeft Eindhoven de ambitie om zich zeer nadrukkelijk te
profileren als Sportstad. De eerste stap in die richting is reeds gezet; Eindhoven is
naast Amsterdam, Papendal, en Heerenveen uitgekozen als CTO (Centrum voor Topsport
en Onderwijs). Dit creëert voor Stichting Bixie Baseball een uitstekend sport klimaat.
Stichting Bixie Baseball gaat door middel van de topsport de breedtesport stimuleren
en omgekeerd. Als er topspelers (Alexander Smit en Rick van den Hurk) uit een regio
komen dan heeft dat een positieve invloed op de breedtesport in die regio. Andersom,
als er structureel veranderingen en verbeteringen in de breedtesport worden
doorgevoerd heeft dit als resultaat dat het honkbalniveau permanent op een hoger
niveau wordt gebracht zodat de regio Brabant en Limburg meer leden zullen trekken,
beter opgewassen tegen competitie met rest van het land en dat er een groter aantal
topspelers gevormd kunnen worden.
Bixie
Een Bixie is een dier uit de Chinese Mythologie. Het is een Leeuw met vleugels en heeft
in tegenstelling tot andere Mythologische dieren in de Nederlandse honkbalwereld 2
hoorns. Een Bixie is de bewaker van graftombes tegen kwade geesten.
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Beste lezers van de nieuwsbrief,
Een paar weken geleden kreeg ik van een oud-lid een ordner vol met nieuwsbrieven en
clubbladen van All In. Het lijkt mij leuk om een aantal onderwerpen en anekdotes van
destijds terug te halen in een rubriek: “uit de oude doos”.
Onderstaand een aantal voorzijdes van de clubbladen:

Volgende maand inside information.
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In deze maand feliciteren we:
10 maart:
Martijn Vennix
10 maart:
Berni van Vlokhoven
13 maart:
Frank van der Steur
17 maart:
Henny Wabnitz
20 maart:
Marcel Hageman
25 maart:
Gijs van Lieshout
30 maart:
Ans Ketelaars
Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman

1100 LLeeddeennm
muuttaattiieess
Nieuwe leden,
Pupillen:
Aspiranten:

..

Wouter Hoex (Trainer/Coach)
Jos Teunissen

Opgezegd,
Laura Muurmans
Tim Hendriks
Eline Slaats

1111 CCoonnttaaccttiinnffoorrm
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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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