Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7

december 2011

Hallo allemaal,
We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond w aar je in deze nieuw sbrief meer
over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen onze vereniging.
Lees ze aandachtig door en onderneem Aktie!

IInnhhoouudd::
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

..
Agenda
Clubfeest
verslag Clubfeest
Trainer senioren 1
Vacatures
BeeBall
Contributie
Uit de oude doos
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
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A
Aggeennddaa

..

Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
febr/mrt 2012
Jaarvergadering

22

CClluubbffeeeesstt ((vvaann ddee vvoooorrzziitttteerr))

..

Op 11 november j.l. heeft het jaarlijkse clubfeest w eer plaatsgevonden. In de gezellige
ambiance van de kantine van SDO werden geanimeerde gesprekken gevoerd, een drankje
gedronken en een vorkje w eggeprikt. Wegens de afw ezigheid van de voorzitter (ik zat
helaas in Atlanta) heeft Eddy Derks een w oordje gericht aan de vele vrijwilligers en
andere aanw ezigen. Graag wil ook ik hierbij –namens het gehele bestuur- alle
vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor onze vereniging.
Tenslotte wil ik de activiteitencommissie bedanken voor het organiseren van het feest.
Ik hoop er volgende keer wel weer bij te kunnen zijn.
Ronald.

“Het clubfeest is mede mogelijk gemaakt door:
A.O. Smith Water Products Company B.V. Veldhoven”
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..

Alw eer het derde achtereenvolgende jaar dat dit feestje gehouden w erd in de kantine
van korfbalvereniging SDO. En naar verluidt van de oprichter van VHSV All in, dhr.
Wabnitz w elke ook nog even aanw ezig was, blijkt dat onze vereniging vaker een
onderkomen heeft kunnen vinden bij SDO. Ondanks de zorgvuldig uitgekozen datum
(11-11-2011), mochten we op deze bruiloft /carnaval-achtige-dag toch een 37 mensen
verw elkomen.
Vanaf een uur of 22.00 uur kwam er al een heerlijke lucht van het buffet je neus in
gevlogen. Na een kort woordje van dank aan alle vrijw illigers en aanwezigen kon men
aanvangen met het buffet en gaf ik onze wel gewaardeerde penningmeester Marcel
Hageman de eer om het buffet te openen.
Met de muziek verzorgd door de jeugd zelf, is een rustige doch sportieve avond
verw ezenlijkt. Er w erd op diverse plekken lekker met elkaar gebabbeld. Het pool-biljart
is bijna continue bezet geweest. Toen ook het dartboard in de schijnw erpers kwam te
staan, bleef deze ook niet ongeroerd. Met een soort van team-spelletje elkaar na gooien
(op het bord dan) wisten we de sluitingstijd te bereiken.

"Deze link geeft een sfeer impressie van de avond"
http://www.cig.canon-europe.com/p?p=H2kpzNL4CaP&t=1sj

Eddy Derks
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..

In de vorige Nieuw sbrief had ik al een tipje van de sluier opgelicht. Nu de nieuw e
trainer van Senioren 1 -Kenneth Richardson- en het team met elkaar gesproken hebben
kan ik het ook in deze Nieuw sbrief melden.
Na drie jaar gaat Eddy Tromp helaas afscheid nemen van All in. Eddy gaat met zijn
Josje verder van het leven genieten bij hun dochters op Aruba. Gelukkig heeft Eddy een
opvolger voorgedragen die zich in gaat zetten om in 2012 Senioren 1 in de 3de klasse
handhaven en met het team te w erken naar een promotie naar de 2de klasse in de nabije
toekomst. Uiteraard moeten daar de nodige randvoorwaarden voor ingevuld w orden.
Eddy heeft een goede basis gelegd. Het kern team kan dit zeker aan, maar de basis is
nog te smal. In de komende tijd moet het team qua kwaliteit en kwantiteit verder
groeien. Zo lang Eddy nog in Nederland verblijft zal hij Kenneth assisteren.
Ik bedank Eddy voor zijn inzet en w ens Kenneth veel plezier en succes.
Ronald

55

V
Vaaccaattuurreess

..

 Scheidsrechterscoördinator
Voor mijn gevoel is Eddy altijd de scheidsrechterscoördinator van All in gew eest.
Helaas heeft Eddy besloten om volgend seizoen zijn functie ter beschikking te
stellen. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe scheidsrechterscoördinator die
er voor gaat zorgen dat er voor alle thuisw edstrijden een scheidsrechter
ingepland staat en in geval van het onvoorzien uitvallen van een scheidsrechter
een vervanger kan regelen. Een Scheidsrechterscoördinator is essentieel voor de
vereniging, net zoals een scheidsrechter essentieel is voor een w edstrijd.
 Scheidsrechters
Net zoals spelers en coaches is een scheidsrechter een belangrijke ingrediënt
van een w edstrijd. Spelers vergeten w el eens dat een scheidsrechter voor een
wedstrijd belangrijker is dan een coach. Je kunt een w edstrijd beginnen zonder
coach en zelfs met te weinig spelers. Maar zonder scheidsrechter geen
wedstrijd. En als de scheidsrechter er tijdens de w edstrijd de brui aan geeft is
de w edstrijd voorbij.
Ik roep dan ook elke speler –van pupil tot senior- op om respect te tonen voor de
scheidsrechter. Daarnaast roep ik iedereen op zich te verplaatsen in de rol van
de scheidsrechter in de wedstrijd, voordat je daar een mening over ventileert.
Tenslotte vraag ik elke junior en senior zich aan te melden als scheidsrechter.
Wij zorgen voor jouw opleiding en begeleiding.
 Voorzitter en leden voor de Activiteiten Commissie (ActCie)
Zoals al eerder in de Nieuw sbrief vermeld zijn Ilse, Eddy en Frank in het nieuw e
seizoen niet meer beschikbaar voor de ActCie. Derhalve zijn w e op zoek naar
leden en een voorzitter voor de ActCie.
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 Scoorder Heren Senioren 1
Als scoorder houd je het verloop van de wedstrijd bij. Tijdens de wedstrijd ken
jij op elk moment het aantal "out", w ie er aan slag is en de stand. Na de wedstrijd
is terug te lezen wat er gebeurd is, zodat de coach de wedstrijd kan analyseren.
Als verplichte scoorder van de thuisspelende vereniging heb jij de
doorslaggevende stem indien er en misverstand met betrekking tot het aantal
"out" of de stand c.q. uitslag is.
Ik heb 3 jaar geleden van Frank vd Steur geleerd hoe het moet en het 3
seizoenen met veel plezier gedaan. Gezien mijn werk kan ik het nieuwe seizoen
niet garanderen dat ik bij alle wedstrijden aanwezig kan zijn en zoek daarom een
opvolger.
 Bestuur
Het huidige Bestuur van All in vormt een hecht team dat zich met veel plezier
inzet voor de continuïteit van onze verenging. Toch zou het voor de vereniging
goed zijn wanneer er zo nu en dan vers bloed tot het Bestuur toetreedt. De
voorzitter, secretaris en penningmeester zullen geen vacatures achter laten,
maar willen w el hun functie ter beschikking stellen zodra geschikte opvolging
geregeld kan worden. Daarom blijven w e op zoek naar opvolging voor de volgende
functies:
 Voorzitter
Op de Algemene Leden Vergadering van 2008 heb ik de functie van voorzitter ad
interim aanvaard. Vanaf die tijd ben ik al op zoek naar een opvolger die w el
verstand van honk- en softbal heeft en zijn of haar tijd en passie in onze
vereniging w il en kan investeren. Aan passie voor onze vereniging ontbreekt het
mij niet. Inmiddels heb ik wel wat honk- en softbal kennis opgedaan. Maar aan
tijd voor onze vereniging ontbreekt het mij w el. Ik vind dat ik minder in onze
vereniging kan investeren dan ik zou willen en zou daarom ruimte willen maken
voor een voorzitter die dat w el kan en wil. Ik heb het genoegen om met gew eldige
bestuursleden aan de continuïteit van onze vereniging te mogen w erken en zal de
vereniging dan ook niet verlaten voordat een nieuw e voorzitter gevonden is. Wie
stelt zich kandidaat of w eet een mogelijke kandidaat te vinden?
 Secretaris
Al enkele jaren is Ilse Muurmans de secretaris van All in. Ook was Ilse enige tijd
voorzitter van de Activiteiten Commissie (ActCie). Die functies waren voor haar
niet langer te combineren. Wanneer er zich een nieuw e (kandidaat) secretaris
aandient zal Ilse het secretariaat overdragen en de PR oppakken.
 Penningmeester
Marcel Hageman is al jaren de penningmeester van All in. Hij heeft er nog steeds
plezier in, maar wanneer er zich en (kandidaat) penningmeester aandient zal
Marcel de financiële- en ledenadministratie aan zijn opvolger overdragen.

Nieuwsbrief december 2011 nr.79

Pagina 5 van 8

66

BBeeeeBBaallll m
miijjllppaaaall

..

De 10.000ste leerling heeft kennis gemaakt met BeeBall
Voor meer informatie zie:
http://www.knbsb.nl/nw/index.php?option=com_content&view =article&id=3039%3A1000
0ste-leerling-heeft-kennis-gemaakt-metbeeball&catid=212%3Anieuw s&Itemid=73&lang=nl&mid=5429378
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H
Heerriinnnneerriinngg ccoonnttrriibbuuttiiee

..

Het seizoen 2011 is ten einde. Toch zijn er nog diverse leden die hun contributie voor
dit jaar nog niet (of gedeeltelijk) hebben betaald. Zou iedereen die zich aangesproken
voelt, even willen checken of de contributie ook daadw erkelijk niet betaald is.
De contributie kan per kwartaal, halfjaar en jaar worden overgemaakt. Deze moet
vooruit op eigen initiatief tijdig betaald worden, de vereniging verstuurd geen
acceptgiro’s. De leeftijd die een lid heeft op 1 januari is bepalend voor het te betalen
bedrag. De contributie moet overgemaakt worden op girorekening 4458531 ten name
van All In Veldhoven, onder vermelding van je naam.
De contributiebedragen zijn voor het seizoen 2011 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

Per Jaar

Per Halfjaar

Per Kwartaal

6 tot en met 11

€ 88,00

€ 44,00

€ 22,00

12 tot en met 14

€ 110,00

€ 55,00

€ 27,50

15 tot en met 17

€ 140,00

€ 70,00

€ 35,00

Vanaf 18 jaar

€ 164,00

€ 82,00

€ 41,00

Lid senioren 1 team

€ 200,00

€ 100,00

€ 50,00

Niet spelend lid

€ 35,00

€ 17,50

€ 8,75
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Uit: 1997,
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In deze maand feliciteren we:
03 december
Joey Koenen
10 december
Marco van Dooren
17 december
Ilse Muurmans
21 december
Justin van Kollenburg
Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.

Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman

1100 LLeeddeennm
muuttaattiieess

..

Nieuwe leden,
----

Opgezegd,
----

1111 CCoonnttaaccttiinnffoorrm
maattiiee

..

Nieuw s of opmerkingen voor in de volgende nieuw sbrief zijn van harte w elkom.
Sturen naar: nieuw sbrief@allinveldhoven.com
Website:
http://www.allinveldhoven.nl
Nieuw sbrief: nieuw sbrief@allinveldhoven.com
Contributie: Giro 4458531 t.n.v. VHSV All In
Ben je geen lid, maar wil je wel nieuw sbrieven van All In ontvangen, stuur dan een mail
met onderw erp “aanmelden nieuw sbrief” naar nieuw sbrief@allinveldhoven.com.

Nieuwsbrief december 2011 nr.79

Pagina 8 van 8

