Nieuwsbrief nr. 123 jaargang 11

Augustus 2015

Hallo allemaal,
Rust op het honkbalveld..., het is vakantietijd en de zomerstop is ingegaan.
De redactie gaat een paar weekjes op vakantie, en wenst iedereen die ook nog vakantie
voor de boeg heeft een fijne vakantie.
Veel leesplezier allemaal,

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

..

Agenda
Caps
Bestuurnieuws
Contributiebetalingen
Summercamp 2015 (herhaling)
Verjaardagen
Ledenmutaties
Competitie links
Contact informatie
Sponsor All In
Opbrengst juni. € 13.99
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Noteer de volgende data maar alvast in je agenda:
23 Oktober 2015

22

Clubavond
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..

Alle maten caps weer op voorraad

We zaten een kleine periode zonder de kleinste maat cap, maar het goede nieuws is dat
de nieuwe levering binnen is.
Een snelle levering, dankzij Textieldrukkerij Uffink uit Veldhoven.
Door de hogere dollarkoers is de prijs van de cap wel iets verhoogd.
Een All In Cap kost vanaf nu € 13,50.
Voor meer informatie/vragen over kleding, mail even naar info@allinveldhoven.nl
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Bestuursnieuws
Accommodatie
Beste leden, oud leden, ouders, begeleiders en iedereen die All In een warm hart
toedraagt,
Met deze update wil ik jullie op de hoogte houden over de gang van zaken betreft de
accommodatie en de velden.
Het groot onderhoud op de Kempencampus wordt door de gemeente Veldhoven gedaan.
Onder groot onderhoud wordt verstaan reparaties hekken, slagkooi, maaien gras,
aanpassingen op en rond de velden en infrastructuur.
Met name de slagkooi, en het vandalisme rondom deze kooi, heeft de gemeente
Veldhoven al heel veel geld gekost.
Het bestuur van All In en de gemeente Veldhoven hebben hierover al vaak samen
gezeten en gepraat over hoe we de overlast kunnen beperken.
Helaas is het allemaal niet zo gemakkelijk, wat alle aanpassingen die men tot nu toe
heeft aangebracht rondom de slagkooi hebben uiteindelijk er niet voor gezorgd dat de
overlast is afgenomen.
De gemeente heeft nu besloten om op het hele terrein van de Kempencampus camera's
te laten plaatsen en zodra deze operationeel zijn zal de slagkooi terug hersteld worden.
Omdat deze slagkooi al heel veel gekost heeft, heeft de gemeente wel aangegeven na de
herstelling hier niet verder meer in te kunnen investeren.
De beelden die met de camera's gemaakt gaan worden, zullen gebruikt worden als er
terug vandalisme vastgesteld wordt.
De daders gaan aangesproken worden op hun gedrag, maar vermoedelijk zullen ze de
kosten van herstelling niet kunnen verhalen.
Kortom er is veel gesproken en ondernomen naar de slagkooi toe, en voor de gemeente is
er weinig ruimte (geld) meer voor herstelling.
Ook heeft een gemeente Veldhoven geen idee wat honk en softbal precies inhoud, want
zowat iedere keer als de slagkooi ter sprake kwam werd er aangegeven dat er nauwelijks
gebruik van de kooi is gesignaleerd.
Daarom wil ik alle coaches en spelers vragen gedurende het
seizoen, zowel met trainingen als wedstrijden optimaal
gebruik te maken van de slagkooi.
Voor volgend seizoen willen we deel van de slagkooi inrichten
als bull pen.
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Verder wil ik een oproep doen voor het onderstaande:
1. Wie heeft er nog ergens een hooivork of riek liggen waar die niks meer mee doet en
deze wil doneren aan All In?
2. Een elektricien voor het realiseren van een vast stopcontact volgens opgelegde norm.
In het verleden is een stopcontact gemaakt in de berging voor de koelkasten.
Nu is er bij het bestuur een "klacht" binnengekomen dat dit stopcontact niet voldoet
aan de NEN 3140 norm en om veiligheidsredenen snel een vaste aansluiting moet worden
gerealiseerd.
Is er een speler of ouder die een stopcontact volgens de norm kan en wil realiseren.
Materiaal en gereedschap wordt verzorgd door ondergetekende.
Als wij dit niet kunnen realiseren zal de gemeente Veldhoven een aannemer hiervoor
inschakelen, en de kosten aan All In doorberekenen.
3. Voor het onderhoud aan het veld en de accommodatie wat wij zelf moeten doen,
hebben we een vast team van vrijwilligers, maar blijven we altijd op zoek naar
uitbreiding?
Het team bestaat momenteel uit 5 personen, en hulp is altijd welkom.
Vele handen maken licht werk.
De taken bestaan uit het onkruid verwijderen, gravel bijwerken, kleine reparaties aan
materiaal en hekwerk. Om deel uit te maken van dit geweldige team hoef je niet heel
technisch aangelegd te zijn, gezellig samen een paar uurtjes in de buitenlucht bezig zijn
volstaat, en zorgt ervoor dat we veilig kunnen sporten in een omgeving die een club als
All In toehoort. Materiaal, een drankje en een hoop gezelligheid wordt voorzien.
De onderhoudsmomenten worden 3 a 4 keer per jaar gepland.
We verwachten natuurlijk ook van de teams en hun coaches dat zij de gebruikte
materialen opruimen en de velden netjes achterlaten.
Schades en defecten worden aan ondergetekende doorgegeven.
Voor reacties en vragen kan je mij altijd bereiken op onderstaande nummers, of via e
mail.
Sportieve groet,
Laszlo van Lieshout
Bestuur All In
Verantwoordelijke accommodatie.

+32 495 84 44 21
+32 14 37 32 08
E mail: accommodatie@allinveldhoven.nl
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Begin juli zijn aan alle leden de derde kwartaalrekeningen per mail verstuurd.
Aan iedereen die zijn contributie nog niet heeft betaald,
check even de mailbox. ( ook de spambox)
Zorg dat de contributie op tijd wordt betaald. Scheelt veel werk voor de
penningmeester, maar ook de club is gebaat bij snelle ontvangst van contributiegelden.
Contributiebedragen 2015
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.
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 NL16 INGB 0004 4585 31, ten name van All In
Veldhoven, onder vermelding van jouw naam.
Alvast bedankt,
Marcel Hageman
Penningmeester
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Extra honkbal in de zomervakantie voor de jeugdleden!
Inschrijven kan tot 11 augustus.

Bixie summercamp 2014
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In deze maand feliciteren we:
01 augustus
02 augustus
12 augustus
13 augustus
16 augustus
19 augustus
23 augustus
26 augustus
30 augustus
30 augustus
31 augustus
03 september
03 september
05 september
07 september

Rob van Kollenburg
Riley v/d Wiel
Leyton Treadwell
Tim Arendsen
Jens Coenders
Max v/d Broek
Sam v/d Biggelaar
Storm v/d Kuinder
Laszlo van Lieshout
Tanja Jilesen
Colin van Gemert
Pim van Sambeeck
Ifrensley Mathilda
Gannon Stanukinas
Dennis van der Velden

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

..
senioren 1

Opgezegd,

Max Marzano
Aafke Veltenaar
Luuk Spapens
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(klik op logo)

Senioren 1:

Aspiranten:

2de klasse C

3de klasse D

Senioren 2:

Pupillen 1:

(Beeballers hebben een eigen competitie)

5de klasse B

2de klasse H

Junioren:

Pupillen 2:

2de klasse C

3de klasse Q

99 CCoonnttaaccttiinnffoorrm
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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.

Nieuwsbrief augustus 2015 nr.123

Pagina 8 van 8

