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februari 2012

Hallo allemaal,
We hebben nu toch nog een echte winter in Nederland en kunnen de schaatsen vast
klaar leggen. Met honkbal hebben w e geen last van de vorst want velen kunnen gelukkig
nog binnen trainen, om zo nog de conditie op peil te houden.
De eerste activiteit voor dit jaar is de jaarvergadering die op 6 maart plaatsvindt.
Zet deze datum maar alvast in je agenda. De uitnodiging volgt nog.
Verder in dit nummer een terugblik op “All In on ice” en een aankondiging van het
jaarlijks peanutbaltoernooi.
Let even op het stukje “Nieuw e leden” we hebben er deze maand 10 nieuw e bij. Mooi !!

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

..
Agenda
All In on ice
Peanutbaltoernooi 2012
Pitcher/Catcher trainingen (herhaling)
Vacatures (herhaling)
Uit de oude doos
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
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..

Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
06 maart 2012
Jaarvergadering om 8 uur in gebouw A van de KC

22

A
Allll IInn oonn iiccee

..

Sinds enkele jaren staat de maand
december op sportgebied voor All
in niet in het teken van honkbal
maar van schaatsen. En dan nog
specifieker, de ijsbaan die in
Veldhoven staat
(www.echtveldhovenz.nl), waar
vele mensen hun rondjes elk jaar
maken.
De vraag is ooit gekomen of wij als club enkele diensten zouden willen draaien op de
ijsbaan (toen nog op het Meiveld) tegen een vrijwilligersvergoeding. Het zou dan gaan om
schaatsen verhuren, kaartjes verkopen en controleren, de baan bijhouden en toezicht
houden. Wat begonnen is als een paar uurtjes, is ondertussen de volledige bezetting
gedurende de weekenden dat de baan open is (dit jaar van 10 t/m 30 december). Ook dit
jaar dus weer vele All inners die zich hebben vrijgemaakt om enkele uren door te
brengen op en rond de ijsbaan op de Plaatse in Veldhoven-Dorp. De beloning mag er dan
ook zijn. Naast de gebruikelijke consumptiebon krijgt iedereen die is ingedeeld een
bedrag per dienst wat besteed moet worden aan een activiteit voor zijn / haar team. Zo
kan er dus door de spelers/coaches een leuke bijdrage verdiend worden waar het hele
team baat bij heeft.
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De w eekenddagen (waar All in was
ingedeeld) was het hard werken. De
temperatuur was goed en de zon kwam
regelmatig door. Dit in tegenstelling tot
de doordeweekse dagen, waarbij veel
regen viel. In de drie w eekenden zijn
veel schaatsen verhuurd en ingenomen,
de kassa rinkelde flink en vele
honderden toegangskaartjes w erden
afgescheurd.

All in heeft deze dagen de naam van de club goed vertegenw oordigd. Voornamelijk de
teams van de junioren en pupillen hebben zich ingezet om de planning rond te krijgen en
de w erkzaamheden naar behoren uit te voeren. Zij zullen dus ook een mooie bijdrage
krijgen om komend jaar iets te organiseren voor het team. De organisatie van de ijsbaan
was zeer te spreken over onze leden en dus ook voor volgend jaar lijkt het een
zekerheid dat All in zich in december w eer kan opnamen om de schaatsen onder te
binden.
Maar de maand december is weer afgelopen, wat betekent dat w e ons w eer kunnen gaan
richting op datgene wat we het beste kunnen en toch ook het leukste vinden: honkballen!
De ijsbaan was een leuke onderbreking, maar persoonlijk heb ik toch liever gras en
gravel onder mijn voeten.
Dus……Op naar de oefenw edstrijden!
Groeten,
Wouter
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PPeeaannuuttbbaallttooeerrnnooooii 22001122
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Het jaar is koud begonnen of er w ordt alweer aan zomersport gedacht. Zo ook aan het
Peanutbaltoernooi voor basisschoolverlaters. Dat vindt jaarlijks plaats op de laatste
donderdag en vrijdag van de maand mei, vooropgesteld dat er die week geen
schoolvakantie is.
Dus voor 2012 is het op 24 en 25 mei.
Voor andere jaren kun je het ook alvast
in je agenda zetten. Uiteraard zijn er op
het toernooi w eer scheidsrechters nodig!
Uit ervaring kan ik vertellen dat het heel
erg leuk is om te doen, reserveer dus
alvast ruimte in je agenda!
Frank #05

“Op Dreef 6” winnaars 2011

44

PPiittcchheerr//CCaattcchheerr ttrraaiinniinnggeenn ((hheerrhhaalliinngg))

Pitcher/Catcher trainingen zondag Pastoor Jansenplein
Trainingen lopen van januari 2012 t/m maart 2012 elke zondag startend op 8 januari
09:00 tot 09:50 uur
Pupillen
09:50 tot 10:40 uur
Aspiranten
10:40 tot 11:30 uur
Senioren 2
11:30 tot 12:20 uur
Junioren
12:20 tot 13:10 uur
Senioren 1
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 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.
 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.
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 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 februari 2012 nr.81

Pagina 6 van 8

66

U
Uiitt ddee oouuddee ddooooss

..

Uit: 1999,
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In deze maand feliciteren we:
04 februari: Rembert Ascencion
14 februari: Joey Mahadeosingh
14 februari: Daniël Malo
19 februari: Davy van Beek
22 februari: Daan Habraken
Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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Nieuwe leden,
Indy Tramonte

(pupillen)

Leon Dingen
Geertje de Wit

(junioren)
(junioren)

Maurice Berkhout
William van den Besselaar
Robert Cornelis
Pim Fasen
Roel van Hattem
Jasper de Roeck
Jeroen Schmidt

(Senioren 2)
(Senioren 2)
(Senioren 2)
(Senioren 2)
(Senioren 2)
(Senioren 2)
(Senioren 2)

Opgezegd,
--
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CCoonnttaaccttiinnffoorrm
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..

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 februari 2012 nr.81

Pagina 8 van 8

