Nieuwsbrief nr. 100 jaargang 9

September 2013

Hallo allemaal,

" Zonder kopij was het niet mogelijk het clubblad van All In te handhaven. In overleg met de
redactie en het bestuur is besloten dat u voortaan een nieuwsbrief zult ontvangen. Deze
nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd. Via de trainers hebben wij al veel adressen ontvangen
maar het kan zijn dat er dat u geen PC heeft. Indien u toch de nieuwsbrief wilt ontvangen dan
kunt dit doorgeven aan de secretaris van All In, mevrouw Hanne van Thiel. "
Zo begon de nieuw sbrief nummer 1 in het voorjaar van 2005.
In de algemene ledenvergadering 2005 was besloten om te stoppen met het clubblad.
Naar aanleiding daarvan kwam bij mij de uitdaging om het clubnieuw s rond te sturen via
een digitale nieuw sbrief. Met veel plezier heb ik het nieuw sblad door de jaren heen
vorm gegeven, en nu is hier al w eer de 100ste editie ! Mede dankzij de inbreng van jullie
is deze nieuw sbrief succesvol. Bedankt daarvoor en ga vooral zo door ! Dan zullen er nog
veel nieuw sbrieven volgen.
Veel leesplezier met deze 100ste editie !
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Agenda
Nieuw sbrief #100
T.C.
Pupillen wedstrijd
Supporters gezocht
Baseballclinic Almere (herhaling)
Uit de oude doos
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
------
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Op dit moment wordt de honderdste Nieuw sbrief gelezen. Frank heeft er weer veel
energie en tijd in gestoken om allen op de hoogte te houden van het wel en w ee van onze
vereniging. Dat is al een prestatie op zich, maar denk je eens in hoeveel tijd en energie
100 Nieuwsbrieven gekost hebben. Denk daarna hoeveel lezers geïnformeerd werden
en plezier beleefden aan het lezen. Naast onze website en Facebook speelt deze
Nieuw sbrief een belangrijke rol in onze vereniging. Ik bedank Frank en alle
auteurs voor hun bijdragen en hoop dat Frank en anderen het nog een hele tijd
volhouden om de alom gewaardeerde Nieuw sbrief nog lang te kunnen laten verschijnen.
Ronald. (voorzitter)
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Ook in deze nieuw sbrief een stukje vanuit de TC.
Hiermee proberen w e jullie maandelijks op de hoogte te houden van de wijzigingen op
technisch-inhoudelijk vlak binnen All In. Mochten er naar aanleiding hiervan vragen zijn,
kun je altijd om meer informatie vragen door een mail te sturen naar

tc@allinveldhoven.com
Vacatures
Er zijn nog steeds twee vacatures aanw ezig, die van veldmanager en van
wedstrijdsecretaris. Om inzichtelijk te maken wat deze functie betekenen, hebben w e
voor beide functies en functieprofiel opgesteld. Daardoor wordt het duidelijker wat de
functie inhoudt, wat er van diegene verwacht wordt en wat voor belasting het met zich
meebrengt. Daarnaast zullen Dries (veldcommissaris) en Eelco (wedstrijdsecretaris) ook
zorgen voor de informatie overdracht en het inwerken. Denk dus met ons mee of deze
functie misschien iets voor jou is, je ouders, familieleden of bekenden!
All In Veldmanager
De veldmanager coördineert namens de Technische Commissie (TC) de onderhoudszaken
betreffende de twee All In speelvelden en heeft de volgende inhoudelijke taken:
-

Is aanspreekpunt voor de All In leden, TC, bestuur en gemeente voor alles wat te
maken heeft met de velden en toegang tot All In ruimtes die All In gebruikt op
de Kempen Campus
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-

Registreert gebreken en wensen (zoals veld, hekw erk, toegang tot ruimtes), zet
acties uit en bewaakt de voorgang

-

Heeft regelmatig contact met de gemeente over veldonderhoud en reparaties.
Indien er onveilige situaties ontstaan / zijn wordt de gemeente direct
geïnformeerd

-

Initieert klusmomenten met leden voor (kleine) reparaties die niet onder
verantw oordelijkheid van de gemeente vallen of waarvoor de gemeente hulp
vraagt.

Het gaat hier om een coördinerende rol, niet om zelf reparaties uit te voeren (mag w el
natuurlijk). De activiteiten zullen vooral plaatsvinden in het voorseizoen om de velden
speelklaar te krijgen.
Wedstrijdsecretaris
Als w edstrijdsecretaris ben je de schakel tussen de KNBSB en de diverse
functionarissen van de bond waar het wedstrijdzaken betreft zoals competitieleider en
competitiecontroleur. Dit alles verloopt via internet.
-

Je bent contactpersoon van All In voor andere honkbalverenigingen betreffende
alles wat met competitiezaken en oefenw edstrijden te maken heeft

-

Je bent onderdeel van de Technische Commissie (TC) en legt daarbinnen
verantw oording af voor zijn/haar werkzaamheden.

-

Je hebt beschikking over een eigen All In e-mailadres ( wedstrijdsecretaris@
allinveldhoven.com) zodat je privé en All In zaken gescheiden kunt houden en alle
externe contacten altijd het juiste adres hebben.

Werkzaamheden:
- Meedenken aan het einde van het seizoen over teamindelingen voor het komende
seizoen
-

Op eigen initiatief afspraken voor het spelen van oefenw edstrijden (mrt-apr)
voor alle teams. Zowel uit als thuisw edstrijden worden in overleg gepland met de
andere verenigingen en met de coaches van de eigen teams en de
scheidsrechtercommissaris.

-

Tevens meld je het aantal teams in de betreffende klasse aan bij de bond ( via
de w edsite van de KNBSB)
Voor de competitie communiceer je met de trainers over het voorlopige
competitieschema en kijk je waar aanpassingen nodig zijn (bv in geval van
vakantie).

-

Tijdens de competitie meld je de uitslagen van de thuisw edstrijden op de
website van de bond en zorg je ervoor dat de formulieren worden opgestuurd
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-

In het geval dat er w edstrijden uitvallen overleg je met de wedstrijdsecretaris
van de tegenstander om een nieuw e datum te prikken

Als je interesse hebt of iemand kent die interesse heeft in een van deze functies, meld
je dan bij de TC voorzitter (Wouter Hoex) via tc@allinveldhoven.com. Hij is bereid om
meer informatie te verstrekken waar nodig, of kan contact leggen met de huidige
(interim) vrijwilligers voor een oriënterend / informerend gesprek.

Veldzaken
Er zijn al weer meerdere
reparaties uitgevoerd aan de
velden door onze eigen mensen en
mensen van de gemeente. Zo zijn
hekw erken gerepareerd, is het
veld belucht, w ordt er regelmatig
gemaaid, hebben Dries en Luuk de
berging opnieuw ingedeeld en is de
gemeente druk aan het
brainstormen over anti-vandalisme
oplossingen!
Verder gaan we na veel jaren
afscheid nemen van de kliko's uit
de berging. Voorheen werden deze
nog gebruikt als materiaalopslag in de verschillende gymzalen tijdens de wintertraining.
Omdat ze al heel wat jaren niet meer gebruikt worden en ze in de weg staan in de
berging gaan w e ze opruimen. Er zullen nieuwe prullenbakken komen voor in de dug-outs.
Hiermee proberen w e de dug-outs wat schoner te houden tijdens de w edstrijden, soms
ziet het er niet uit zoveel rotzooi er ligt. Helaas is het ook w el eens een rotzooi als je
aankomt op het veld, graag aandacht hiervoor en zorg dat je alles w eer netjes
achterlaat.
Mocht je zaken tegenkomen op het veld of bij je materiaal die kapot of vernield zijn
meld die dan per e-mail bij tc@allinveldhoven.com
Trainers
Binnen de TC is Wouter bezig met het benaderen van de trainers voor een evaluatie. De
eerste evaluatie is op papier gedaan, deze zullen tegen het einde van het seizoen
nogmaals live besproken worden tijdens het trainersoverleg. Dan kan ook het seizoen
2013 w orden geëvalueerd.
Namens de TC,
Luuk Bazelmans
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All in – Gryphons-2
Zaterdag 17 augustus hadden w e een thuisw edstrijd tegen de Gryphons-2 uit Rosmalen.
We hebben ze verslagen met 16-5. We waren met 10 spelers dus een reserve. De eerste
en de tw eede inning was dat Justin de derde en de vierde inning was dat Luke.
In de w edstrijd werden er tw ee homeruns geslagen. Eentje door Indy Tramonte en
eentje door Luke. Koen had bijna een homerun geslagen maar w erd net voor de
pitcherplaat uitgemaakt.
De eerste inning w erd er een vangbal gemaakt door Indy Tramonte en was Indy Duis
pitcher. De tweede inning was Indy ook pitcher. De derde en de vierde inning was Bram
aan het pitchen.
Luke mocht niet pitchen omdat hij te hard gooit voor deze tegenstanders.
Shane en Justin waren de catchers van deze wedstrijd.
Toen de w edstrijd afgelopen was hebben w e Tim zijn verjaardag gevierd.
Het was een hele sportieve wedstrijd.
Groetjes Esmee.
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Voor de rest van dit seizoen hebben de pupillen nog drie thuisw edstrijden staan. Als wij
alle w edstrijden winnend afsluiten, zijn de pupillen van All In kampioen!
Eenvoudig w ordt dit niet.
We moeten nog tegen de huidige nummer 1 (Starlights) en tegen de nummer 3, die ons
één van de twee nederlagen van dit jaar heeft toegebracht (Ducks)
Om dit makkelijker te maken voor ons, zouden we het leuk vinden als er veel ouders,
clubgenoten en bekenden langs de kant staan om ons aan te moedigen.
Dus als je op een zaterdagochtend tijd en zin hebt om een leuke wedstrijd te komen
kijken, ben je meer dan w elkom langs het jeugdveld!
Zaterdag 7 september – 10:30
Zaterdag 21 september – 10:30
Zaterdag 5 oktober – 10:30

All In – Starlights
All In – Ducks
All In – Gemert

We zien jullie graag verschijnen!
Groeten,
De pupillen van All In

66

BBaasseebbaallllcclliinniicc A
Allm
meerree

((hheerrhhaalliinngg))

Goedemiddag
beste NBSC-vriend/in.
Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2013
wordt er w eer de jaarlijkse baseball clinic
gehouden. Heb je zin om deel te nemen kijk dan
op: www.baseballclinic.nl
Wij wensen je een bijzonder mooi seizoen en
hopen jullie in oktober te mogen begroeten!
Dank!
Paul de Bree, Carlo Steensma en André
Steensma
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Uit: 2004
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In deze maand feliciteren we:
03 september Pim van Sambeeck
06 september Sam Jaspers
07 september Dennis van der Velden
11 september Mariska Setoe
17 september Finn Tramonte
17 september Raymond van Gemert
18 september Roel van Hattem
20 september Remco de Waal
22 september Manuel van de Wal
26 september Jeffrey Jonkers
03 oktober Sil van Kollenburg
04 oktober Jasper de Roeck
Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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Nieuwe leden,

Finn Tramonte
Sil van Kollenburg
Nicky de Roos

..

(Pupillen)
(Pupillen)
(Senioren)

Opgezegd,
------

1100 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.
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