Nieuwsbrief nr. 116 jaargang 11

Januari 2015

Hallo allemaal,
De redactie van de nieuwsbrief wenst iedereen een goed, gezond en sportief 2015 toe.
Laten we hopen dat we dit jaar weer Kampioenen kunnen gaan huldigen zoals in 2014.
Let op: in januari beginnen de wintertrainingen weer. Zie schema verderop in deze
brief. Veel leesplezier met deze eerste nieuwsbrief van de elfde jaargang.

IInnhhoouudd::
1.
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Uitslagen enquête VSK
Facebook pagina
Wintertrainingen
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
Sponsor All In
Opbrengst nov. € 0.28
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Uitslagen enquête Veiliger Sportklimaat (VSK)
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie verteld over de enquête
die toen liep vanuit NOC-NSF. Dit betrof een onderzoek naar
hoe het bestuur en de leden van All In het (sociale)
sportklimaat van de club vinden. Is het een plek waar alle
deelnemers (spelers, trainers, ouders, scheidsrechters en
toeschouwers) graag komen?
Deze enquête liep tot 4 december en zoals beloofd willen wij jullie graag inlichten over
de uitkomsten.

Respons
Allereerst wil ik graag zeggen dat wij tevreden zijn met de respons vanuit de leden. 24
leden hebben de tijd genomen om de vragenlijst van tien minuten in te vullen en zo de
club te helpen met hun mening. Bedankt hiervoor!
Als bestuur waarderen wij het als leden de tijd nemen om ons van informatie te
voorzien. Alleen zo kunnen wij als club groeien in onze doelstellingen, waar jullie weer
plezier van hebben.

Uitkomsten
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Het doet ons goed om te kunnen lezen dat
jullie de club een 8,68 geven als rapportcijfer voor de (sociale) veiligheid! Dit is een
mooi startpunt om vanuit te vertrekken.
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Hieronder staan enkele andere overzichten vanuit de bevindingen:

We komen allemaal om verschillende redenen naar All In, maar we hechten toch vooral
veel waarde aan de goede sfeer.
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Wat gaat wel eens mis langs het veld? En herken je dit?

Maar gelukkig beseft iedereen ook dat we dit als club samen met onze leden gaan doen!
En nu verder!
Het inlichten van de belangrijkste bevindingen aan de leden is stap één. Nu ligt de taak
bij ons als bestuur om iets te gaan doen met de resultaten. We zullen hier tijdens de
volgende bestuursvergadering over gaan praten en concrete vervolgstappen gaan
bepalen.
Wat we al wel zeker weten is dat dit onderwerp voor ons minstens net zo belangrijk is
als de sportieve doelstelling. All In is immers een club waarbij we van iedereen willen
horen dat ze er graag te gast zijn!
Over ongeveer een jaar volgt er een tweede enquête om de voortgang te onderzoeken.
We hopen dan van minstens met zo veel mensen een ingevulde enquête te mogen
ontvangen en een stijgende lijn te zien in de resultaten.
We willen nogmaals iedereen bedanken voor de input.
Mocht je hierover graag meer willen weten of aanvullende vragen hebben, kan je altijd
iemand van het bestuur aanspreken of een e-mail sturen naar pr@allinveldhoven.nl. Heb
je ideeën of zin om mee te helpen? Laat dit dan ook weten, we maken graag gebruik van
je aanbod!

Groeten,
Wouter Hoex
PR & Communicatie
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Vorige week is er een nieuwe facebookpagina in de lucht gegaan van All In.
Op deze pagina gaan we voor iedereen die dit wil zien berichten
plaatsen over de (sportieve) prestaties van All In.
Dit wordt één van de manieren om All In naar de buitenwereld
beter
bekend te maken.
Dus heb je vrienden die benieuwd zijn wat All In doet, maar die geen lid zijn? Dan
kunnen ze via facebook onze mooie club gaan volgen.
Het senioren 1 team heeft eind november zelf foto’s
laten maken in een professionele studio om deze pagina
alvast te vullen met de eerste plaatjes. Bekijk ze eens, ze
zijn zeker de moeite waard!
Gedurende het seizoen zullen er vaak foto’s en berichten
geplaatst worden van alle teams om iedereen up-to-date
te houden.
De reeds bestaande All In groep (VHSV All In Veldhoven
fans) blijft ook nog gewoon
bestaan.Deze groep is enkele voor
genodigden/leden, waarbij ieder lid ook
zelf berichten kan posten. Dit kunnen
naast updates van wedstrijden ook
bijvoorbeeld oproepen zijn voor een clubfeest of mixtoernooi.
Alle trainers zullen overigens begin 2015 een bericht krijgen hoe zij
informatie kunnen aanleveren voor publicatie op de openbare
facebookpagina.
Maar voor nu, geniet van hetgeen er al op staat en informeer al je
(facebook)vrienden van al het moois dat All In te bieden heeft.
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Team
Beeball

Kader
Nathalie,
Wouter

Pupillen 1+2
(teamtraining)

Wouter,
Michel,
Daan,
Raymond,
Justin,
Nathalie
Wouter,
Pupillen 1+2
(pitcher/catcher) Hans

Aspiranten

Gijs, Bob,
Paco

Wouter,
Aspiranten
(pitcher/catcher) Hans

Junioren

Ponsi,
Jeremy

Wouter,
Junioren
(pitcher/catcher) Hans

Senioren 2

Wouter,
Hans

Wouter,
Senioren 2
(pitcher/catcher) Hans
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Dagen
Zaterdag
Jan: 10-1724-31
Feb: 7-21-28
Mrt: 7-1421-28
Donderdag
Jan: 8-22
Feb: 5-19
Mrt: 5-19

Tijdstip
10:00 –
11:00

Locatie
Gymzaal MFA
midden

18:00 –
20:00

Kempen
Campus
(kleedkamers
aan zijde
parkeerplaats)

Zondag
Jan: 4-11-25
Feb: 1-8-22
Mrt: 1-1522-29
Donderdag
Jan: 15-29
Feb: 12-26
Mrt: 12-26

13:00 –
14:00

Nuvoc hal
(samen met
aspiranten)

18:00 –
20:00

Zondag
Jan: 4-11-25
Feb: 1-8-22
Mrt: 1-1522-29
Donderdag
Jan: 15-29
Feb: 12-26
Mrt: 12-26

13:00 –
14:00

Kempen
Campus
(kleedkamers
aan zijde
parkeerplaats)
Nuvoc hal
(samen met
pupillen)

Zondag
Jan: 4-11-25
Feb: 1-8-22
Mrt: 1-1522-29
Zondag
Jan: 4-11-25
Feb: 1-8-22
Mrt: 1-1522-29
Zondag
Jan: 4-11-25
Feb: 1-8-22
Mrt: 1-1522-29

14:00 –
15:00

18:00 –
20:00

Kempen
Campus
(kleedkamers
aan zijde
parkeerplaats)
Nuvoc hal
(samen met sen
2)

15:00 –
17:00

Nuvoc hal

14:00 –
15:00

Nuvoc hal
(samen met
junioren)
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Senioren 1
(teamtraining)

Michel,
Henry

Senioren 1
(hitting)

Michel,
Henry

Michel,
Senioren 1
(pitcher/catcher) Henry

44

Zondag
Jan: 4-11-25
Feb: 1-8-22
Mrt: 1-1522-29
Dinsdag
Jan: 6-13-2027
Feb: 3-10-24
Mrt: 3-10
Zondag
Jan: 4-11-25
Feb: 1-8-22
Mrt: 1-1522-29

18:00 –
20:00

Nuvoc hal

19:30 –
21:30

Indoor
sportcentrum
Eindhoven

17:00 –
18:00

Nuvoc hal

V
Veerrjjaaaarrddaaggeenn

..

In deze maand feliciteren we:
1 januari
Siem Lipsch
1 januari
Teun Lipsch
2 januari
Remco Giesen
2 januari
Martijn Ledder
7 januari
Bas van Rooij
10 januari Jeremy Pengel
17 januari Daan Oosterbaan
20 januari Cruz Froeling
24 januari Bas de Korte
25 januari Wouter Hoex
28 januari Peter de Vrieze
29 januari Robert Cornelis
1 februari
4 februari
4 februari
5 februari

Martijn van de Ruit
Rembert Ascencion
Bram van Laarhoven
Esmee Touwslager

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

Opgezegd,
---

66
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..

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: IBAN: NL16 INGB 0004 4585 31 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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