Nieuwsbrief nr. 91 jaargang 8

december 2012

Hallo allemaal,
Hier is dan de laatste nieuwsbrief van dit jaar, tevens de eerste van december 2012.
Deze nieuwsbrief heeft sinds kort een oplage van meer dan 150 stuks. Dat is fijn.
De redactie van de Nieuwsbrief wenst jullie allemaal fijne feestdagen en een prettige
jaarwisseling . Iedereen kan weer met nieuwe uitdagingen beginnen in 2013!
Tot volgend jaar.

1.

Agenda

2.

Verslag ALV

3.

Uitnodiging pasavond

4.

Uit de oude doos

5.

Verjaardagen

6.

Ledenmutaties

7.

Contact informatie
Sponsor All In
Opbrengst okt € 1.67
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
Voorjaar 2013

Algemene ledenvergadering

Hallo allemaal,
Bij deze mail zit ook het verslag van de algemene ledenvergadering van 2012.
Lees deze aandachtig door en kom in 2013 naar de vergadering om mee te beslissen over
de toekomstplannen van onze vereniging.

We zijn er voor komend seizoen lekker vroeg bij. Om niet dezelfde teleurstellingen te
krijgen als vorig seizoen, willen we nu zorgen dat de nieuwe kleding zeker vóór de eerste
wedstrijden in 2013 binnen is. Dus houden wij vrijdagavond 7 december al onze
jaarlijkse pasavond. Voor de BeeBall-ers onder ons: voor jullie is geen speciale
honkbalkleding nodig.
De pasavond zal worden gehouden in de kantine van GVAC. We openen de deuren om
19:00 uur en verwachten iedereen voor 20:30 uur te hebben geholpen.
Hoe gaat de avond in zijn werk:
Wij zijn een samenwerking aangegaan met All American Sports
(http://www.allamericansports.nl) uit Waalwijk. Naast een compleet assortiment aan
honkbal-artikelen regelt All American Sport ook voor diverse Brabantse
honkbalvereniging de team-kleding. Nu dus ook voor All In. De overshirts en broeken
zijn van het Amerikaanse merk TAG (http://www.tagteamuniforms.com/) Een merk die
kwaliteit hoog in zijn vaandel heeft staan. De ondershirts hebben we voortaan in twee
uitvoeringen, in de normale katoenen uitvoering en de speciale technische ondershirts
van Under Armour.
In samenspel met ons, komt Austin Fasting van All American Sports op 7 december naar
ons toe met diverse pasmodellen, (over)shirts, broeken, sokken etc. Dus iedereen die
voor komend seizoen nog nieuwe kleding nodig heeft, kan tijdens deze avond nieuwe
"onderdelen" van het wedstrijdpak bestellen of een compleet nieuw tenue aanschaffen.
All American Sports zal de bestelling noteren. De bestelling moet op deze avond contant
worden afgerekend, er is ook een pinapparaat aanwezig. All American Sports gaat de
bestelling plaatsen in Amerika. Als de kleding in februari 2013 in Waalwijk is, halen wij
deze op en geven deze persoonlijk bij jullie af.
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Als er nog vragen zijn over de pasavond, neem dan even contact met mij op.
Op 7 december is de expert aanwezig. Naast kleding heeft Austin ruime ervaring én
kennis van alle honkbal-artikelen. Overweeg je een aanschaf van een handschoen,
knuppel of helm, kijk even op hun website. Mocht je daar dan nog vragen hebben, kun je
die op de pasavond natuurlijk ook stellen.
Geef even aan (op facebook of aan penningmeester@allinveldhoven.com) of je op de
pasavond aanwezig bent. Dan kunnen we de drukte op de avond inschatten.
Dus tot 7 december.
Met sportieve groet,

Marcel Hageman

Prijslijst
Overshirt All In Volwassen

(prijzen zijn inclusief btw)
(TAG Jersey Volwassen CMBJ01)
€ 65,00

Overshirt All In Jeugd

(TAG Jersey Jeugd CBBJ01)

€ 60,00

Broek (extra zware kwaliteit) (TAG CMBP01)

€ 68,50

Broek Jeugd

(TAG CMBP01)

€ 58,00

Rugnummer

(optie /prijs per cijfer)

€ 4,00

Naam speler op de rug

(optie / prijs per letter)

€ 2,25

Riem

€ 6,00

Kousen

€ 6,50

Pet

(Pacific Headwear 8D5)

€ 18,25

Ondershirt Jeugd

( ¾ mouw, katoen white-black)

€ 12,50

Ondershirt Volwassen

( ¾ mouw, katoen white-black)

€ 12,50

Under Armour

( Heatgear Longsleeve T black)

€ 34,95

Under Armour

( Heatgear Shortsleeve T black)

€ 29,95

Under Armour

( Coldgear Longsleeve Mock black)

€ 54,95
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Uit: 2003
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In deze maand feliciteren we:
03 december:

Yenthe Ekstein

05 december:

Indy Tramonte

10 december:

Marco van Dooren

17 december:

Ilse Muurmans

18 december:

William van den Besselaar

21 december:

Justin van Kollenburg

24 december:

Roviensel Gijsbertha

26 december:

Maurice Berkhout

28 december:

Luuk van Eijck

Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman

Nieuwe leden,
Yenthe Ekstein (aspirant)
Yiri Ekstein (BeeBall)
Opgezegd,
Maurice Berkhout (Senioren 2)

Nieuws of opmerkingen voor in de volgende nieuwsbrief zijn van harte welkom.
Sturen naar: nieuwsbrief@allinveldhoven.com
Website:

http://www.allinveldhoven.nl

Nieuwsbrief: nieuwsbrief@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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