Nieuwsbrief nr. 103 jaargang 9

December 2013

Hallo allemaal,
Alw eer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2013 !
Lees ook deze nieuw sbrief door want er staan leuke en belangrijke stukjes in zoals een
terugblik op het clubfeest en aandacht voor de wintertrainingen.
De redactie van de Nieuwsbrief w enst jullie allemaal fijne feestdagen en een prettige
jaarw isseling . Iedereen kan weer met nieuwe uitdagingen beginnen in 2014!
Tot volgend jaar.

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

..

Agenda
Clubfeest 2013
Wintertraining
Ook training voor bestuur
Sponsorkliks
Contributie
Uit de oude doos (foto's)
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
Sponsor All In
Opbrengst okt € 1.73
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
---

22
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..

Hallo allemaal
23 november vond het jaarlijkse All In clubfeest en vrijwilligersavond weer plaats. In
tegenstelling tot voorgaande jaren was het dit jaar op zaterdagavond en vond het plaats
in de kantine van GVAC. Net als vorig jaar hebben w ij als activiteiten commissie
besloten een apart deel met de jeugdteams te organiseren. Vanaf 18:00 uur druppelde
de eerste pupillen al binnen. Ondertussen bouwden w ij het tafeltennis op in het midden
van de zaal. Dit jaar kregen alle beeballers, pupillen en aspiranten consumptiebonnen om
ze van een hapje en een drankje te voorzien.
De opkomst van de beeballers en pupillen was boven verwachting goed. Helaas waren er
maar enkele aspiranten aanw ezig om van de feestavond gebruik te maken.
Toen de avond voor de jeugd was afgelopen kregen de pupillen nog een leuke teamfoto
mee naar huis van Nathalie en Wouter als afsluiting van het seizoen. Langzaam
druppelen de ouders weer binnen om de jeugdspelers op te halen. Ondertussen w ordt
door ons de tafeltennis afgebroken en wordt alles klaargemaakt voor de tweede helft
van de avond.
Vanaf een uur of negen druppelen
de vrijw illigers, junioren- en
seniorenteams langzaam binnen. De
opkomst is een beetje
teleurstellend maar al met al is het
toch een gezellige bijeenkomst.

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we als activiteiten commissie besloten
geen buffet te serveren gezien de grote hoeveelheid die ieder jaar overblijft. In plaats
daarvan w ordt gedurende de avond bittergarnituur geserveerd. Ondertussen bespreken
de junioren 1 met Maarten en Freek het afgelopen seizoen inclusief prijsuitreiking. Er
werden prijzen uitgedeeld zoals de gouden trapleuning en most valuable player.
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Rond de klok van half 1 is het voor iedereen w eer tijd om naar huis te gaan. Terw ijl de
kantine w eer toonbaar w ordt gemaakt worden de laatste glazen leeggedronken en is het
All In clubfeest van 2013 een feit.
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Start Wintertrainingen januari
In januari starten de wintertrainingen weer voor alle teams in de zaal.
Hieronder als herinnering nogmaals de trainingstijden en locaties:
Team
Pupillen

Aspiranten
Junioren
1+2
Senioren 1
Senioren 2

Dag en tijd
Donderdag, 18:00 –
20:00
Alleen de even weken!
Donderdag, 18:00 –
20:00
Alleen de even weken!
Donderdag, 18:00 –
20:00
Alleen de oneven weken!
Zondag, 18:00 – 20:00
Zondag, 14:00 – 16:00

Locatie
Gymzaal Kempen
Campus
Gymzaal Kempen
Campus
Gymzaal Kempen
Campus
Nuvoc Hal
Nuvoc Hal

Trainers
Daan Oosterbaan
Nathalie Couwenberg
Wouter Hoex
Bob Meijer
Gijs van Lieshout
Paco Reyes
Jeremy Pengel
Michel Ruijter
Ponsi
Michel Ruijter
n.n.b.

Daarnaast zijn er ook weer pitcher/catcher trainingen:
Team
Pupillen +
Aspiranten
Junioren 2 +
Senioren 2
Junioren 1 +
Senioren 1

Dag en tijd

Locatie

Trainers
Hans de Vrieze
Wouter Hoex

Zondag, 13:00 – 14:00

Nuvoc Hal

Zondag, 16:00 – 17:00

Nuvoc Hal

n.n.b.

Zondag, 17:00 – 18:00

Nuvoc Hal

Jeremy Pengel
Michel Ruijter

Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn, kun je altijd je trainer vragen of
een mail sturen naar tc@allinveldhoven.nl
Veel trainplezier alvast gew enst!
Groeten van de trainers en de TC
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Het is normaal dat teams getraind worden, maar er zijn meer groepen binnen All In die
training krijgen.
Ook het bestuur moet er aan geloven.
Vorige maand zijn we begonnen aan de cursus “Besturen met een Visie” vanuit het NOCN S F.
Met deze cursus gaan we er aan w erken om de lange termijn plannen van de club helder
uit te zetten en te zorgen dat we deze doelen met z’n allen gaan halen.
In drie avonden krijgen we enkele ideeën te horen en moeten we workshops uitvoeren
om onze gedachten aan de gang te krijgen en zo de
club de juiste richting in te krijgen.
Dit kunnen we niet alleen, voor de uitvoering
hiervan maken w e graag gebruik van de vele
vrijwilligers die All In heeft.
Mocht het dus nodig zijn, kunnen jullie een
oproepje verwachten… maar eerst moeten w e de
cursus maar eens afmaken!
Groeten van het bestuur
(Bob, Laszlo, Marcel, Ronald en Wouter)
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Sponsor All In gratis!
Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst
http://www.allinveldhoven.nl te bezoeken.
Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 100 winkels waar u precies hetzelfde
betaalt maar gaat er een commissie naar All In.
U sponsort dus gratis!

Verdubbeling commissie bij Bol.com
Bol.com verdubbelt exclusief voor SponsorKliks de commissie voor de nieuwe categorie
Sport & Vrijetijd van 1 december 2013 tot en met 31 januari 2014.
Surf naar de Sponsorkliks pagina van All In via www.allinveldhoven.nl of
www.sponsorkliks.com/partners.php?club=2759
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Beste Leden,
Afgelopen w eek zijn de herinneringsmailtjes voor contributie-achterstand weer
verzonden. Het is voor de vereniging van belang, dat de leden hun contributie op tijd
betalen. Dus check de mailbox en zorg dat de contributie van 2013 deze maand nog
betaald gaat w orden.
Binnenkort gaan we allemaal over op IBAN. Het rekeningnummer van All In gaat worden:
NL16 INGB 0004 4585 31
--------------------------------------------------------------------------------------------------De contributiebedragen zijn voor het seizoen 2013 als volgt vastgesteld:
Leeftijd

Per Jaar

Per Halfjaar

Per Kwartaal

Beeball 6 tot en met 11 (*)

€ 60,00

€ 30,00

€ 15,00

Pupillen 6 tot en met 11

€ 95,00

€ 47,50

€ 23,75

12 tot en met 14

€ 120,00

€ 60,00

€ 30,00

15 tot en met 17

€ 150,00

€ 75,00

€ 37,50

Vanaf 18 jaar

€ 175,00

€ 87,50

€ 43,75

Lid senioren 1 team

€ 210,00

€ 105,00

€ 52,50

Niet spelend lid

€ 35,00

€ 17,50

€

8,75

(*) Beeballers betalen daarnaast nog een bijdrage van € 10,00 per jaar voor het gebruik
van de door de club beschikbaar gestelde w edstrijdshirts.
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 (IBAN:
NL16 INGB 0004 4585 31) ten name van All In Veldhoven, onder vermelding van jouw
naam.
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foto's van pupillen/aspiranten All In competitie 1994.
Dragende krachten in die tijd : The Waardenburg Brothers !!
(Bron: Aloys Hoeks)
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In deze maand feliciteren we:
03 december:
05 december:
10 december:
17 december:
18 december:
21 december:
24 december:
28 december:
02 januari:

Yenthe Ekstein
Indy Tramonte
Marco van Dooren
Ilse Muurmans
William van den Besselaar
Justin van Kollenburg
Roviensel Gijsbertha
Luuk van Eijck
Remco Giesen

Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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Nieuwe leden,
----

Opgezegd,
-------

1100 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: IBAN: NL16 INGB 0004 4585 31 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 2013 nr.103 Pagina 9 van 9

..

