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Hallo allemaal,
Time flies, het honkbalseizoen is al weer in volle gang. Het is geweldig dat de Senioren 2
boven verwachting presteren ! Succes allemaal met de aankomende wedstrijden !
Voor nu veel leesplezier allemaal,
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Slagkooi
Mixtoernooi en vrijwilligers!
Senioren 2 lekker op dreef
Peanutbaltoernooi
Opvolger gezocht voor de nieuwsbrief
Verjaardagen
Ledenmutaties
Competitie links
Contact informatie
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Beste trainers, en spelers van All In
Graag aandacht voor onderstaand bericht !!
Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk al hebben gezien is de
slagkooi terug hersteld.
De slagkooi is afgelopen jaren vaak getroffen door vandalisme,
waardoor deze niet te gebruiken was.
Omdat de gemeente Veldhoven de eigenaar en beheerder is van de sportvelden en
faciliteiten op en rondom de sportvelden, hebben zij maatregelen getroffen om
vandalisme tegen te gaan.
Deze maatregelen waren niet altijd even succesvol, en hebben veel geld gekost.
Voordat de slagkooi nu terug opgebouwd zou worden heeft de gemeente besloten een
laatste poging te ondernemen om het vandalisme tegen te gaan, en zijn er op het terrein
van de Kempen Campus infrarood camera’s geplaatst.
Zoals jullie allemaal hebben kunnen vernemen op de algemene Ledenvergadering 27
februari 2016 is het budget voor sport voor de komende 3 jaar flink teruggeschroefd.
Kort samengevat, de gemeente heeft geen geld meer voor dergelijke maatregelen, en
men heeft grijze haren gekregen als het om de slagkooi gaat.
Omdat de Gemeente Veldhoven al eerder de stekker uit het slagkooiproject wilde
trekken hebben wij als bestuur de gemeente moeten overtuigen dat de slagkooi zeer
belangrijk is voor ons als vereniging.
We hebben dan ook meerdere malen te horen gekregen dat de slagkooi er maar verloren
bijligt en zij stelde zich dan ook de vraag of het überhaupt wel zin had om nog te
investeren omdat deze toch nooit gebruikt wordt.
Bij deze willen we dan ook een dringende oproep doen aan alle trainers om de slagkooi
maximaal te gaan gebruiken, en dat alle teams na iedere training als team gezamenlijk 5
a 10 minuten het onkruid zowel in de slagkooi als op de velden tussen het gravel gaat
verwijderen.
Als ieder team dit na training of wedstrijd doet is na een week het gravel onkruid vrij.
We moeten nu laten zien dat we een slagkooi echt nodig hebben anders vrezen we
ervoor dat we binnenkort helemaal geen slagkooi meer hebben.

Laszlo van Lieshout
Voorzitter VHSV All In
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Vele vrijwilligers zorgen er wekelijkse voor dat er getraind kan
worden, wedstrijden gespeeld kunnen worden en dat er buiten het
veld om ook activiteiten kunnen worden ontplooid die er op de
beurt weer voor zorgen dat een gezellige en samenhangende sfeer
is binnen de vereniging.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainers, coördinatoren, scheidsrechters, commissieleden,
en al diegene die we niet genoemd hebben, maar die wel degelijk een enorm belangrijke
functie vervullen voor onze geweldig mooie club in hun vrije tijd.
Echter zijn we nog steeds opzoek naar mensen de het vaste zeer fanatieke team van
vrijwilligers komen versterken.
Zo zijn we op zoek naar mensen die willen meehelpen met het ontplooien van activiteiten
buiten het honk en softbal, bestuursleden, veldonderhoudspersoneel.
Denk u nu dit is niks voor mij, dit kan ik niet of ik heb helemaal geen kennis van......
We hebben momenteel een vaste groep van fanatieke geëngageerde vrijwilligers en
bestuursleden die je volledig zullen ondersteunen en zelfs de belangrijkste taken
hebben uitgeschreven.
Wilt u wat extra's doen voor de vereniging?
Meld u dan aan bij een van de bestuursleden, trainers.
Voor meer informatie en of ideeën:
Dringende oproep:
Voor de organisatie en uitvoering van het
Mixtoernooi zijn nog helpende handen nodig.
Vanuit het bestuur wil ik dan ook een dringende
oproep doen aan spelers, ouders en oud leden om
een paar uurtjes vrij te maken en je aan te melden
als helpende hand voor het jaarlijkse mixtoernooi. .

Laszlo van Lieshout
Voorzitter en
accommodatieverantwoordelijke
VHSV All In

Nieuwsbrief mei 2016 nr.132

Pagina 3 van 7

33

S
Seenniioorreenn 22 lleekkkkeerr oopp ddrreeeeff

..

Hallo beste All in leden!
Sommigen van jullie zullen het al gelezen hebben op
facebook, maar Senioren 2 is lekker op dreef
dit seizoen.
Na 4 wedstrijden spelen zijn we nog steeds
ongeslagen!
Er zijn een aantal nieuwe spelers bij gekomen
zoals Wouter, Bas en Martijn, er zijn een aantal
spelers gestopt en enkele spelers zijn gaan
slowpitchen.
De coaches van dit seizoen Bas en Wouter wilde
het team gemotiveerder en serieuzer hebben.
Dat is ze gelukt, alle spelers zijn op dit moment
bezig met het verbeteren van hun eigen puntjes.
Er wordt meer per positie getraind, en we hebben zelfs onze conditie verbeterd dankzij
onze conditieman Rob.
Op dit moment leren we van iedere wedstrijd.
Elke wedstrijd merken we dat we gefocust blijven en onze koppen niet laten hangen.
Of het nu goed of slecht gaat in een wedstrijd.
We staan voor elkaar klaar als team en weten elkaar goed te motiveren.
Ons team heeft echt een goede sfeer.
Natuurlijk zijn we niet ineens het beste team van Nederland, maar het verschil met de
voorgaande jaren is enorm!
Ik vind dan ook dat we echt trots mogen zijn op de manier waarop we dit seizoen
ingegaan zijn.
Laten we vooral zo verder gaan en hopen dat we ons blijven verbeteren op deze manier!
Het zou leuk zijn als er nog wat publiek te porren is om ons aan te moedigen bij de
thuiswedstrijden.
Groeten Robert Cornelis
Senioren 2

De oefenwedstrijden zaten er daarmee op en we gaan
ons opmaken voor de competitie!
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Scheidsrechters gezocht voor peanutbaltoernooi
Al jaren is er eind mei in Veldhoven een peanutbaltoernooi voor de groepen 8 van de
basisscholen.
Wat begonnen is als een klein toernooitje, is inmiddels een begrip in Veldhoven en
omgeving.
Voor veel aanstaande schoolverlaters is het dan ook een moment waar ze naar uit kijken.
Twee dagen lang wordt er de hele dag gesport op de voetbalvelden van Rood-Wit.
Meer informatie is te vinden op www.peanutbal.nl

Als honkbalclub levert All In dan ook al vele jaren scheidsrechters die een deel van de
wedstrijden tijdens dit toernooi tot een goed einde brengen.
Het gaat om het scheidsen van wedstrijden (ong 45 min) waarbij sportiviteit erg hoog in
het vaandel staat
Van de eerste wedstrijd tot aan de finale aan toe is ook onze club aanwezig en een graag
geziene gast.
Dit jaar is het toernooi op 26 en 27 mei.
Lijkt het jou leuk om ook dit jaar mee te doen met het
scheidsen op het toernooi?
Kan je een van de twee of misschien zelfs beide dagen?
Laat het mij dan weten, per e-mail op
wouterhoex[at]hotmail.com
Ik zal de aanmeldingen verzamelen en doorgeven aan de
organisatie, zodat men weet wie er komen.
Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer volop aanwezig
zijn!
Groeten,
Wouter Hoex
Ps. voor de spelrsgels zie: http://peanutbal.nl/site/?page_id=199
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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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In deze maand feliciteren we:

01 mei
04 mei
17 mei
19 mei
21 mei
24 mei
28 mei

Conor Larsen
Yiri Ekstein
Bram v/d Steur
Rob Hageman
Aloys Hoex
Pim Fasen
Nicky de Roos

02 juni
03 juni
08 juni
09 juni

Indy Duis
Alecx Hage
Viktorija Juciute
Rosie Rae

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

Jeffrey Jonkers

..
(Senioren 2)

Opgezegd,

Miranda Hoeks
Max v.d. Broek
Ingrid van Gijzel
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(klik op logo)

Senioren 1:

Aspiranten 1:

2de klasse B

2de klasse C

Senioren 2:

Aspiranten 2:

5de klasse B

3de klasse R

Junioren:

Pupillen:

2de klasse A

3de klasse K

(Slowpitch en Beeballers hebben een eigen competitie)
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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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