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Maart 2016

Hallo allemaal,
Na jaren met veel plezier vrijwilligers werk te hebben gedaan, stop ik op het einde van
dit jaar (31 dec. 2016) met mijn activiteiten voor All-In. Omdat ik tegenwoordig in Oss
woon en mijn zoon niet meer actief is bij All-In kom ik nog maar zelden naar Veldhoven
om een wedstrijd te kijken, en ben steeds minder betrokken bij de club.
In deze nieuwsbrief daarom een oproep voor een opvolger voor de nieuwsbrief.
Ook is er aandacht voor een erelid en kan er weer kleding besteld gaan worden uit onze
All-In kledinglijn.
Veel leesplezier allemaal,
Frank van Beek
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Opvolger gezocht voor de nieuwsbrief
Eelco van Ham toegetreden tot de eregalerij
Kledinglijn All In - nieuw bestelmoment
Sponsorkliks
Contributietarieven 2016 (herhaling)
Jeugd honk- en softbalclinic (herhaling)
Baseballclinic datum gewijzigd (herhaling)
Verjaardagen
Ledenmutaties
Contact informatie

Opbrengst jan. €42.93
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Hallo Allemaal,
Afgelopen 11 jaar heb ik met veel plezier de nieuwsbrief van
All In verzorgd.
In 2005 had ik het stokje overgenomen van de makers van
papieren clubblad destijds.
Nu is het tijd geworden om het weer door te geven.
Of het voortzetten in dezelfde vorm, of via een sociaal media
gaat is helmaal de keus aan degene die het voort wil zetten.
Ik ga het jaar 2016 nog helemaal afmaken, of tot er eerder
een opvolger is. Voel je je geroepen om dit over te nemen,
meld je dan bij nieuwsbrief@allinveldhoven.com
Aan ingezonden stukken is geen gebrek, dus publiceerwerk is er genoeg.
Frank van Beek (nieuwsbrief All In)
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Het heeft even wat langer geduurd dan gepland, maar op 27 februari tijdens de
jaarlijkse ALV is het dan toch eindelijk gebeurd.
Eelco van Ham is toegevoegd aan de Veldhovense Baseball Hall of Fame.
Dankzij zijn jarenlange inzet voor onze club als wedstrijdsecretaris, vraagbaak,
steunpunt en nog veel meer heeft hij terecht een plekje verdiend tussen alle grote
namen die onze vereniging heeft gekend. Tijdens de vergadering werd er voor de vorm
nog over gestemd, maar iedereen was het eens met het voorstel.
Via deze nieuwsbrief willen we dan ook bij iedereen kenbaar maken dat onze eregalerij
is uitgebreid met één extra persoon.
Eelco, bedankt voor je inzet en welkom bij het
selecte gezelschap!
We blijven je graag zien tijdens onze wedstrijden en
rondom de velden.
Gefeliciteerd namens het bestuur van All In.
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De meesten van jullie hebben het al kunnen zien tijdens de
wintertrainingen.
Steeds meer leden lopen rond in de mooie All In kleding.
Er zijn immers meer dan 50 kledingstukken verkocht bij de
bestelronde.

..

eerste

Heb jij nog geen kleren en heb je interesse om straks buiten ook er netjes bij te lopen?
Dan is nu het moment!
Bij deze nieuwsbrief zit het bestelformulier voor de kleding.
Geïnteresseerden kunnen bestellingen plaatsen tot en met zondag 13 maart.
Dit formulier kan je mailen naar mailto:kleding@allinveldhoven.nl
Daarnaast kan er ook via de website http://www.allinveldhoven.nl besteld worden.
Wil je bekijken welke maat je wilt? Dan kun je een mailtje sturen naar
mailto:kleding@allinvelhoven.nl voor het maken van een afspraak.
De prijzen die bij de kleding staat is de volledige prijs, dus dat is inclusief bedrukken /
borduren van de clubnaam.
En kan je niet kiezen? Dan is er ook nog het combinatiepakket met 5% korting.
We hopen dat er voor jullie leuke kledingstukken bij zitten!

p.s. We hebben besloten om de kleding op drie momenten per jaar te kunnen bestellen,
namelijk:
2e week van maart (op tijd voor de oefenwedstrijden)
Laatste wedstrijd voor de zomerstop (op tijd voor de tweede seizoenshelft)
2e zondag van november (op tijd voor de feestdagen en de wintertraining)
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Maak gebruik van Sponsorkliks en steun All In
Graag weer even de aandacht voor het volgende.
Nog steeds is het voor iedereen die All In een warm hart toedraagt mogelijk om onze
club GRATIS te sponsoren.
Sponsorkliks is een mooie manier voor verenigingen in Nederland om een extra centje bij
te verdienen. Het werkt via internet is eigenlijk niets meer dan een verzamel website
voor veel bekende webwinkels, zoals Zalando, Bol.com, Wehkamp, Hema, V&D, Blokker,
enz. Je kunt dus via Sponsorkliks deze webwinkels bezoeken en daar op dezelfde manier
als anders eventuele aankopen doen (b.v. reizen, hotels, cd’s, boeken, kleding, enz.) De
prijzen voor deze aankopen zijn exact hetzelfde dan als je rechtstreeks naar deze
webwinkels gaat, maar als je via Sponsorkliks op de website van All In naar deze winkels
gaat, dan ontvangt All In een percentage van ieder aankoopbedrag. Dat betekent dus
een extra centje voor onze vereniging (zonder dat het iemand iets extra’s kost) en dus
een prima manier om All In aan wat extra inkomsten te helpen.
Nog even kort hoe het werkt:


Ga naar de website van All In (http://www.allinveldhoven.nl) of kopieer deze link:
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=2759



Ga naar de banner van Sponsorkliks (links onderin op de home page)



Klik op de banner en je wordt verbonden met de hoofdpagina van Sponsorkliks



Selecteer daar de winkel waar je eventueel iets wil kopen



Bestel de artikelen die je wilt aanschaffen in de geselecteerde webwinkel



Je betaalt de “normale” prijs van de webwinkel (dus geen extra kosten door Sponsorkliks)



Op deze manier ben je sponsor van je eigen vereniging, zonder dat het iets kost!!

Dit geldt voor alle aankopen via de website van All In en Sponsorkliks, dus niet alleen
voor leden van de vereniging. Probeer daarom ook andere gezinsleden, buren, vrienden,
bekenden of inkopen voor bedrijven zover te krijgen om alle internet aankopen via
Sponsorkliks (wel via de website van All In) te doen, dat kan onze vereniging over een
heel seizoen een aardig bedrag opleveren!
In januari hebben onze leden via sponsorkliks € 42,93
gesponsord aan onze club. In februari nog eens € 1,39
hierbij. Komende tijd worden weer veel aankopen verricht
via internet. Denk ook even aan All In, en doe u aankoop
via sponsorkliks.
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De volgende contributiebedragen zijn voor het seizoen 2016 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

Lid Slowpitch team

€ 95,00

€ 47,50

€ 23,75

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 IBAN NL16INGB0004458531 ten name van All In
Veldhoven, onder vermelding van jouw naam.
Met ingang van vorig jaar zijn wij overgestapt naar een nieuw boekhoudprogramma. Via
dit programma kunnen eenvoudig contributienota’s gemaakt en verstuurd worden. U zult
voortaan dus per kwartaal een contributienota ontvangen. Hou de mailbox dus in de
gaten. Het is dus belangrijk dat wij beschikken over uw recente mailadres. Bent u
recent gewijzigd van mailadres, stuur dan even de wijziging ook door naar
penningmeester@allinveldhoven.com
Alvast bedankt,
Marcel Hageman
Penningmeester
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voor meer informatie: www.baseballclinic.nl
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Beste honk en softbal liefhebbers,
Helaas moet ik jullie mededelen dat we de clinic moeten verplaatsen naar 6 maart
omdat 3 van de 5 internationals te horen kregen dat ze de 13e maart een wedstrijd
verplichting hebben. Rest ons niks anders om de clinic 1 week naar voren te schuiven.
Tevens hebben we Softbalpitcher Eva Voortman bereid gevonden om speciaal softbal
pitching clinic te geven, dus dames geef je op!
Er zijn al zo'n 60-tal aanmeldingen en er kunnen er nog meer bij. Het is voor alle
leeftijden!
meld je aan via de site van de Cheetahs
http://hsv-cheetahs.nl/baseball-clinic-zondag-6-maart-2016/
mochten er vragen zijn dan mail naar
cheetahsclinic@gmail.com
Sportieve groet
Peter Bouvrie

Nieuwsbrief maart 2016 nr.130

Pagina 7 van 8

..

88

V
Veerrjjaaaarrddaaggeenn

..

In deze maand feliciteren we:
04 maart
05 maart
10 maart
13 maart
17 maart
20 maart
22 maart
22 maart
25 maart
30 maart
06 april
08 april

Bart Hendrich
Taylison Sirvania
Martijn Vennix
Frank van der Steur
Henny Wabnitz
Marcel Hageman
Riven Lynch
Dries Swart
Gijs van Lieshout
Ans Ketelaars
Jean-Pierre Montauban
Thomas Berkhof

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

Martijn van Ruremonde
Jasper Huijbregts

..
(senioren 1)
(junioren)

Opgezegd,

1100 CCoonnttaaccttiinnffoorrm
maattiiee

..

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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