Nieuwsbrief nr. 104 jaargang 10

Januari 2014

Hallo allemaal,
In deze kersverse eerste nieuwsbrief van 2014 al meteen goed nieuws voor de club. Er
is een opvolger gevonden voor Eelco van Ham in de functie van wedstrijdsecretaris.
Eelco bedankt voor je jarenlange inspanning voor All In.
Nu nog kijken of er ook iemand zich aanmeldt als Veldcontroleur!
De redactie van de nieuw sbrief wenst iedereen een goed, gezond en sportief 2014 toe.
Veel leesplezier met deze eerste nieuw sbrief van het tiende jaargang.
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Agenda
Wedstrijdsecretariaat
Ijsbaan 2013 groot succes
Gezocht: Veldcontroleur
Trainers All In op cursus
Sponsorkliks
Wintertraining
Uit de oude doos (foto's)
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
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Sponsor All In
Opbrengst nov € 11.85
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
Voorjaar 2014
Algemene ledenvergadering
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Hallo allemaal,
Een aantal weken geleden kwam de vraag of wij eens wilde nadenken om de functie van
wedstrijdsecretaris over te nemen van Eelco van Ham. Nadat we een gesprek hadden
gehad met Eelco waren wij er al snel uit. Wij nemen graag het stokje over van Eelco, en
hopen samen met All In een sportieve tijd tegemoet te gaan.
Wie zijn wij...
Saskia en John Jacobs. Onze zoon Dmitri speelt bij de Aspiranten.
Omdat Dmitri al jaren enthousiast honkbal speelt, zijn wij ook w el een beetje "
verslaafd" geraakt en zijn graag op het veld te vinden. Na 5 jaar bij PSV gespeeld te
hebben heeft Dmitri afgelopen seizoen de overstap gemaakt naar All In. Hij vond
meteen een klik met zijn team en heeft zijn draai al snel gevonden. Voor ons dus ook een
makkelijke beslissing om All In een handje te helpen.
Ik zal het aanspreekpunt zijn voor alle w edstrijdzaken, maar John helpt op de
achtergrond met mij mee.
Wij hopen op een fijne samenw erking en vele gezellige, en vooral sportieve w edstrijden!!!
Saskia & John Jacobs
Wedstrijdsecretaris:
Saskia Jacobs
Oudaen 7
5653 KA Eindhoven
wedstrijdsecretaris@allinveldhoven.com

Nieuwsbrief januari 2014 nr.104

Pagina 2 van 10

33

IIjjssbbaaaann 22001133 ggrroooott ssuucccceess !!

Wederom succesvolle ijsbaan
Ook in december 2013 heeft All In w eer
gew erkt op de ijsbaan op de Plaatse.
Veel spelers en ouders stonden klaar om
diensten te draaien en zo een leuk zakcentje
te verdienen voor hun eigen team.
Er is door iedereen hard gew erkt om ijs te schaven, schaatsen uit te delen en mensen
aan kaartjes te helpen.
Vanuit de organisatie waren er (ook dit jaar) w eer veel positieve reacties over wat All
In gedaan heeft.
We hebben zeker weer ons visitekaartje afgegeven, dus w ie weet waar dat nog eens
goed voor is.
Wat verder ook niet onbelangrijk is, is dat we komend seizoen w eer veel teams een
budget kunnen geven voor een teamuitje.
Het geld dat verdiend is, zal namelijk één-op-één naar de
teams gaan waarvoor de spelers en ouders actief zijn.
De volgende bedragen zijn dit jaar bij elkaar gewerkt:
 Pupillen
€ 375, Junioren 1+2
€ 471,87
 Senioren 1
€ 462,50
 Senioren 2
€ 453,13
+
--------------------------------- Totaal All In
€ 1762,50
Graag wil ik dan ook iedereen bedanken die zijn / haar bijdrage geleverd heeft om dit
ijsbaanseizoen weer tot een succes te maken.
Ik hoop dat ook in 2014 w eer van jullie diensten gebruik gemaakt mag w orden.
Groeten,
Wouter Hoex

.
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De veldcontroleur is iemand die bereid is om, enkel op verzoek van de
wedstrijdsecretaris, op wedstrijddagen de velden te controleren of deze bespeelbaar
zijn.
Achterliggende gedachte is bescherming van de spelers bij slecht of koud w eer tegen
blessures en zorgen dat de velden niet te veel belast worden en hierdoor beschadigen.
Door een “externe” controleur te hebben die niet gebonden is aan een team, is er zo een
onafhankelijk advies.
In 2013 hebben w e voor het eerst deze constructie ingevoerd en de richtlijnen hiervoor
opgesteld.
Dit is voor alle partijen zeer goed bevallen, waardoor we hiermee komende jaren ook
door willen gaan.
Voor komend seizoen (en hopelijk langer) zoeken w e een nieuw e (tweede) veldcontroleur.
Samen met de reeds aanw ezige veldcontroleur worden de speelw eekenden in overleg
verdeeld.
Kennis van honkbal is niet nodig, bereidheid om naar de velden te gaan kijken is het
enige w at nodig is.
Als je dit iets lijkt, horen we dit graag!
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de TC (tc@allinveldhoven.nl) of bij één van
de TC-leden.
Alvast bedankt namens de TC, trainers en spelers!
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Binnen All In vinden w e het belangrijk dat de spelers goede trainingen krijgen om zo elk
jaar verder te kunnen groeien.
We w illen ook dat onze trainers goed voorbereid voor de spelersgroep staan bij
trainingen en wedstrijden.
Naast de spelervaring die iedere trainer heeft (gehad) betekent dit ook dat ze de
mogelijkheid krijgen om een cursus te volgen.
Bij de cursus kunnen er zo nieuwe ideeën opgedaan worden en kan de trainer zich ook
ontw ikkelen in zijn vak.
In de maand januari zullen er vijf trainers van All In gaan deelnemen aan een cursus “TC
2 – Assistent trainer / coach”. Dit was voorheen de cursus “TC 2 - Jeugdtrainer”.
Deze officiële cursus is erkend door de NOC-NSF en w ordt aangeboden door de
honkbalbond (KNBSB).
De volgende trainers gaan deelnemen aan de cursus:
- Daan Oosterbaan
- Gijs van Lieshout
- Nathalie Hoex
- Ponsi
- Wouter Hoex
In zes w orkshops zal er naast theorie ook veel praktijk aan bod komen.
Deze workshops zijn op maandag 30 december (theorie 1), zondag 5 januari (praktijk
1+2), zondag 19 januari (praktijk 3+4) en vrijdag 31 januari (theorie 2).
Gedurende het seizoen zullen de cursisten moeten aantonen te beschikken over de
kennis om de gevraagde opdrachten te halen.
Na afloop van het seizoen 2014 zullen er dus vijf gediplomeerde trainers toegevoegd
zijn aan het kader van All In.
Uiteraard zijn we als Technische Commissie blij dat de
trainers bereid zijn deel te nemen aan deze cursus en zo
het niveau binnen All In kunnen laten stijgen.
We w illen alle trainers veel succes wensen hiermee en w e
gaan er van uit dat we als club weer een stap de goede
richting in zetten hiermee.
Namens de TC,
Wouter Hoex
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Sponsorkliks
Het jaar is ten einde. Maar de sponsoractie met Sponsorkliks gaat ook in 2014 gew oon
verder. Afgelopen jaar (2013) hebben w ij als club € 65,13 verdiend aan commissie, door
jullie gerealiseerd, door voordat je een w ebwinkel bezocht, eerst even via onze
sponsorklik-pagina (http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=2759) te surfen.
Uitschieters waren afgelopen jaar maart € 19,74 en november € 11,85. Hou dus ook dit
jaar Sponsorkliks in de gaten, het levert All In extra geld op.
Dubbele commissie bij Bol.com
Ter introductie van de nieuwe categorie Sport & Vrije tijd verdubbelt Bol.com tijdelijk
de commissie op aankopen uit die categorie via SponsorKliks.
Tot en met 31 januari 2014 is het minimale percentage 6%, dat kan oplopen tot 10,5%
indien SponsorKliks de maximale staffel haalt.
Uitbetalingspercentages
Commissies verschillen per winkel en ook per productgroep. Op mode w ordt een hoge
commissie gegeven en op computers en elektronica een lage. Hieronder ziet u de shops
die in 2013 het hoogste % hebben uitgekeerd o.b.v. aankopen inclusief BTW.
Een trui van 50 euro bij C&A geeft dus € 6,10 commissie aan de club, zonder dat de
besteller extra hoeft te betalen!
De meeste transacties via SponsorKliks vinden plaats bij Bol.com, hierover is het
afgelopen jaar een gemiddelde commissie van 3,7% vergoed.
WinkelCommissie %
De Tuinen
12.6%
C&A
12.2%
Medpets.nl 8.3%
Boek.net
8.3%
Halfords
8.2%
Score
7.7%
Drogisterij.net7.6%
Hema
6.6%
Zalando
6.6%
Wehkamp
6.6%
Sneltoner.nl 6.2%
Fonq.nl
6.0%
Hotels.com 6.0%
V&D
5.8%
Adidas
5.8%
Bonprix
5.2%
Kleertjes.com5.1%
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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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Uit: 1995
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Wie kent ze nog, deze helden van w eleer ?
(Bron: Aloys Hoeks)
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In deze maand feliciteren we:
02 januari: Remco Giesen
03 januari: Djoi Biessen
07 januari: Bas van Rooij
10 januari: Jeremy Pengel
13 januari: Leon Dingen
17 januari: Daan Oosterbaan
19 januari: Jair Gomez
24 januari: Bas de Korte
25 januari: Wouter Hoex
28 januari: Peter de Vrieze
29 januari: Robert Cornelis
04 februari: Rembert Ascencion
04 februari: Bram van Laarhoven
05 februari: Esmee Touwslager
Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
Nieuwsbrief januari 2014 nr.104

Pagina 9 van 10

1100 LLeeddeennm
muuttaattiieess

..

Nieuwe leden,
----

Opgezegd,
-------

1111 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: 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.
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