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Maart 2015

Hallo allemaal,
De lente is in aantocht, de maand maart is gestart en we kunnen weer naar buiten! Dat
geeft weer nieuwe energie. De oefenwedstrijden beginnen weer, we kunnen gaan "slaan
gooien en stelen". Inmiddels is de jaarlijkse algemene leden vergadering weer geweest
waarvan je in deze nieuwsbrief een verslagje kunt vinden.
Veel leesplezier allemaal.
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Algemene Leden Vergadering 2015
Trainer gezocht voor pupillenteam
Mededeling medische gegevens
Nieuwe contributietarieven 2015
Oefenwedstrijden 2015 (herhaling)
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie
Sponsor All In
Opbrengst jan. € 0.49
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Zaterdag 21 februari hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering (ALV) gehad.
In de zoektocht naar een aantrekkelijker moment was gekozen om het dit jaar op een
zaterdagmiddag te houden. Dit tijdstip en de locatie bevielen de meesten, echter mocht
dit helaas niet leiden tot een groter aantal aanwezige personen.De leden die er waren
toonden wel hun betrokkenheid door actief deel te nemen aan de vergadering (waarvoor
dank)
Om 14:30 werd dan ook met de eerste hamerslag de ALV geopend.
Wat volgde was een verhaal over het doen en laten van All In in het kalenderjaar 2014
namens het bestuur. Ook de plannen voor 2015 vanuit ons beleidsplan “Full Count” zijn
gepresenteerd. Alle aspecten zijn hierbij besproken en toegelicht.
De vragen vanuit de zaal zijn beantwoord en discussies zijn gevoerd.
Met het toelichten van het financiële plaatje werd het officiële gedeelte afgesloten.
In het eerste deel werden ook enkele bestuurleden herkozen en
hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze (ex-)voorzitter
Ronald Kamphuis. Na zeven jaar onze club geleid te hebben, stelde
Ronald zich niet herkiesbaar. Hierdoor is er een vacature ontstaan
voor voorzitter en zal het bestuur tot die tijd verder gaan zonder
aangewezen leider. Vanuit deze plek wil ik namens het bestuur en de
club Ronald dan ook bedanken voor zijn tijd en inzet. Zoals door jou
beloofd mogen we je nog eens raadplegen indien nodig, dus wie weet
doen we nog eens een aanslag op je geheugen.
Onder het genot van een drankje werd nog nagepraat en doorgepraat
over de vergadering en het clubbeleid. Rond een uur of zes was het dan toch mooi
geweest en is ieder zijn/haar weg gegaan.
We bedanken de aanwezigen voor hun inbreng en aandacht en gaan samen werken aan
een mooi seizoen 2015!
Groeten vanuit het bestuur.
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Voor ons nieuwe pupillenteam (3e klasse) zijn we op zoek naar
enthousiaste coaches en/of trainers. Het team bestaat uit 11
kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud.
De trainingen zijn momenteel nog in de zaal (donderdagavond
van 18:00 – 20:00).
Vanaf eind maart trainen zij buiten op het jeugdveld, eveneens
op donderdag van 18:00 – 19:30. De wedstrijden zijn vanaf maart
op zaterdag, waarbij de thuiswedstrijden in de middag zijn.
Wij zoeken mensen die zin en tijd hebben om deze leuke groep spelers te begeleiden.
Enige kennis van honkbal is een pre, maar mocht je leergierig zijn, hebben wij binnen de
club voldoende kennis die we kunnen en zullen overbrengen. Binnen de spelersgroep zijn
er voldoende ouders die mee kunnen ondersteunen tijdens wedstrijden.
Je staat er dus nooit alleen voor!
Iedere training wordt gegeven door twee trainers zodat je elkaar kunt ondersteunen om
de trainingen zo goed mogelijk neer te zetten. Indien gewenst is er een trainer vanuit
de Technische Commissie die (samen) het trainingsplan per week kan voorbereiden. Hij
ondersteunt je om ook op technisch en tactisch gebied invulling te geven aan de
trainingen en wedstrijden. Binnen de trainingen is er aandacht voor het leren honkballen,
leren samenwerken, maar ook voor normen & waarden.
Help jij mee om het pupillen 2 team van All In een mooi seizoen te geven?
Wil jij onze spelers nog meer toekomstperspectief en ontwikkelmogelijkheden bieden?
Dan zoeken we jou!
Heb je interesse om dit eens te bespreken?
Mail dan met Wouter Hoex:

tc@allinveldhoven.nl

Aanvulling: Inmiddels hebben de eerste
ouders zich gemeld voor het geven van de
trainingen. We zoeken nu met name nog
mensen die het begeleiden van de wedstrijden
op zich willen nemen. Alle hulp is welkom en
gezamenlijk komen we er altijd uit!
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Zoals besproken op de Algemene Ledenvergadering (A.L.V.) van zaterdag 21 februari jl.
bericht ik hierbij over de hoogte van de contributie 2015. Zoals uitgelegd én
aangenomen op de A.L.V. is de verhoging (indexering) van de contributie noodzakelijk om
gelijke trend te houden met de gestegen kosten. De volgende contributiebedragen zijn
voor het seizoen 2015 als volgt vastgesteld:
Leeftijd

Per Jaar

Per Halfjaar

Per Kwartaal

Beeball (*)

€ 65,00

€ 32,50

€ 16,25

6 tot en met 11

€ 100,00

€ 50,00

€ 25,00

12 tot en met 14

€ 130,00

€ 65,00

€ 32,50

15 tot en met 17

€ 160,00

€ 80,00

€ 40,00

Vanaf 18 jaar

€ 185,00

€ 92,50

€ 46,25

Lid senioren 1 team

€ 225,00

€ 112,50

€ 56,25

Niet spelend lid

€ 40,00

€ 20,00

€ 10,00

(*) Beeballers betalen daarnaast nog een bijdrage van € 10,00 per jaar voor het gebruik
van de door de club beschikbaar gestelde wedstrijdshirts.
Betaal je via een automatische machtiging, kijk dan even of de bedragen nog
overeenkomen met bovenstaande bedragen
De contributie kan per kwartaal, halfjaar en jaar worden overgemaakt. 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.
Met ingang van dit jaar zijn wij overgestapt naar een nieuw boekhoudprogramma. Via dit
programma kan eenvoudig contributienota’s gemaakt en verstuurd worden. U zult dus
voortaan per kwartaal een contributienota ontvangen. Hou de mailbox dus in de gaten.
Alvast bedankt,
Marcel Hageman
Penningmeester
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Het is bijna zover, seizoen 2015 staat voor de deur.
Ook dit jaar hebben we weer voldoende oefenwedstrijden om alle teams voor te
bereiden op de competitie.
Hieronder een overzicht van de wedstrijden die gepland staan:
Datum:

Team

Tegenstander

Begintijd

Locatie

zaterdag 7 maart

Pupillen 1

PSV

10.30u

Veldhoven, jeugdveld

Aspiranten

PSV

11.00u

Eindhoven

Junioren

HSCN

13.00u

Nuenen

zondag 8 maart

Senioren 2

Stags

11.00u

Etten-Leur

zaterdag 14 maart

Beeball

PSV

10.30u

Veldhoven, jeugdveld

Pupillen 1

Starlights

10.30u

Veldhoven, jeugdveld

Aspiranten

Stags

14.30u

Veldhoven, jeugdveld

Junioren

Starlights

14.30u

Veldhoven, hoofdveld

Senioren 2

GHSV

10.30u

Veldhoven, hoofdveld

Senioren 1

PSV

14.00u

Eindhoven

Beeball

HSCN

14.00u

Nuenen

Pupillen 1

Vos Cardinals

10.30u

Veldhoven, jeugdveld

Pupillen 2

MULO

13.00u

Helmond

Aspiranten

Vos Cardinals

14.30u

Veldhoven, jeugdveld

Junioren

Vos Cardinals

14.30u

Veldhoven, hoofdveld

zondag 22 maart

Senioren 2

Seven Hills

10.30u

Veldhoven, hoofdveld

zaterdag 28 maart

Beeball

Kickers

nnb

nnb

Pupillen 1

MULO

13.00u

Helmond

Pupillen 2

Starlights

11.00u

Schijndel

Aspiranten

GHSV

13.00u

Gemert

Junioren

Stags

14.30u

Veldhoven, hoofdveld

Senioren 2

Starlights

11.00u

Schijndel

Senioren 1

Royals / Radboud Rangers

nnb

Boxmeer

Beeball

Starlights

11.00u

Schijndel

Pupillen 1

Toernooi Royals

nnb

Venray

Pupillen 2

Toernooi Royals

nnb

Venray

Aspiranten

Starlights

11.00u

Schijndel

Junioren

Toernooi Robur 58

nnb

Apeldoorn

Senioren 2

HSCN

nnb

nnb

zondag 15 maart
zaterdag 21 maart

zondag 29 maart
zaterdag 4 april

maandag 6 april

(3 kamp)

Uiteraard is iedereen welkom om langs te komen en de teams in de nieuwe samenstelling
gaan bekijken. Dit schema is wel onder voorbehoud, afhankelijk van de weersomstandigheden en temperaturen kan een wedstrijd afgelast worden.
Zoals te zien zijn nog niet alle weekenden voor alle teams gevuld. Op dit moment zijn we
nog druk doende om wedstrijden te organiseren.
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In deze maand feliciteren we:
04 maart: Bart Hendrich
05 maart: Taylisson Sirvania
10 maart: Martijn Vennix
13 maart: Frank van der Steur
17 maart: Henny Wabnitz
19 maart: Jaël Noyhill
20 maart: Marcel Hageman
21 maart: Luke de Wijs
22 maart: Riven Lynch
25 maart: Gijs van Lieshout
30 maart: Ans Ketelaars

Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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Nieuwe leden,
Roman Capello
Conor Larsen
Jaël Noyhill

..
BeeBall
BeeBall
BeeBall

Opgezegd,
--
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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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