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Juli 2016

Hallo allemaal,
De zomer is in volle gang, we hebben nog een paar wedstrijden te gaan en dan… gaan we
van een welverdiende vakantie genieten !
Maar eerst is er nog het jaarlijks mixtoernooi :
Kom allemaal 17 juli naar het veld van All In.
Niet vergeten je op te geven vóór 11 juli.
Voor nu veel leesplezier allemaal,

IInnhhoouudd::
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

..

Groene vingers aan het werk
Mixtoernooi
Peanutbaltoernooi
Magazijnverkoop
Bestelmoment kledinglijn
Opvolger gezocht voor de nieuwsbrief
Verjaardagen
Ledenmutaties
Competitie links
Contactinformatie
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Grrooeennee vviinnggeerrss aaaann hheett w
weerrkk

..

Het is de meesten van jullie vast al opgevallen.
Het gras / onkruid groeit erg goed op plekken waar normaal
gravel hoort te liggen.
Of het nu de pitcherzone is op het jeugdveld, de warningtrack
op het hoofdveld of de slagkooi, overal ziet het er erg groen uit.
Dit ziet er natuurlijk niet uit en hindert het spelen van het spel.
Vanuit de gemeente is aangegeven dat dit soort onderhoud bij de club hoort, meerdere
malen is al een oproep gedaan om met een paar man hier iets aan te gaan doen.
Deze oproepen hebben uiteindelijk toch effect gehad.
Diverse teams (o.a. senioren 1, senioren 2, aspiranten 1) hebben al tijdens of na hun
training tijd besteed om onkruid weg te halen. Maar ook andere vrijwilligers hebben in
hun vrije tijd gewerkt om de accommodatie weer toonbaarder te maken. (Aloys
bedankt!).
Zoals op de foto’s te zien is, worden er al flinke stappen gemaakt.
Er is (helaas) nog voldoende onkruid over om nogmaals goed de schouders er onder te
zetten.
Dus heb je tijd om mee te helpen?
Leef je helemaal uit en zorg dat het onkruid weg gaat.
Alvast bedankt namens alles gebruikers van de honkbalvelden en slagkooi!

Nieuwsbrief juli 2016 nr.134

Pagina 2 van 7

44

M
Miixxttooeerrnnooooii

..

UITNODIGING VOOR HET MIXTOERNOOI
Zondag 17 juli 2016 van 10.00 – 17.00 uur
Wat houdt het mixtoernooi in?
Het mixtoernooi is een gezelligheidstoernooi voor de leden van All In waar familie,
vrienden en kennissen aan mee kunnen doen. De leden met hun introducé(s) worden
verdeeld over de verschillende teams. Ze worden zo gemixt dat in ieder team spelers
van de pupillen, aspiranten, junioren en senioren terechtkomen. Je komt zeker bij je
introducé(s) in het team. De regels zijn enigszins aangepast zodat iedereen mee kan
doen. Er worden korte wedstrijdjes gespeeld. Tijdens het toernooi is er een ‘kantine’
ingericht.
Deelname aan het toernooi is gratis dus doe gezellig mee !
Hoe kun je meedoen?
Opgeven via mail heeft de voorkeur, stuur je gegevens vóór 11 juli 2016 naar
activiteiten@allinveldhoven.nl( vergeet het telefoonnummer van introducé niet).
Er komt geen bevestiging van de inschrijving.
Niet actief meespelen?
Maar wil je er wel bij zijn dan kunnen we je helpende hand goed gebruiken. Meld je dan
ook even aan bij bovenstaand mailadres.
Hoe gaat het verder op 17 juli?
We verwachten dat je uiterlijk om 10.00 uur aanwezig bent, zodat we al vroeg aan een
warming up kunnen beginnen. We rekenen op veel inschrijvingen, zodat we weer een leuk
toernooi kunnen organiseren. De teamindelingen en het wedstrijdschema worden op de
dag zelf bekend gemaakt.
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Tot 17 juli allemaal!
De activiteitencommissie.
Ja, ik doe mee!
Naam:
Voornaam:
Leeftijd:
Team:
Telefoon bij noodgevallen:
Medische aandachtspunten:

Naam:

Naam:

Voornaam:

Voornaam:

Telefoon bij noodgevallen:

Telefoon bij noodgevallen:

Medische aandachtspunten:

Medische aandachtspunten:

Leeftijd:

Leeftijd:

jongen/meisje

jongen/meisje
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KKlleeddiinngglliijjnn A
Allll IInn -- nniieeuuw
w bbeesstteellm
moom
meenntt

..

De meesten van jullie hebben onze kledinglijn al kunnen zien tijdens
de trainingen en wedstrijden Steeds meer leden lopen rond in de
mooie All In kleding.
Er zijn immers al heel wat kledingstukken verkocht bij de eerste én
tweede bestelronde.
Heb jij nog geen kleding en heb je interesse om er in de tweede
seizoenshelft ook 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 31 juli.
Dit formulier kan je mailen naar 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
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!

In de bijlage van deze mail.
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wssbbrriieeff ((hheerrhhaalliinngg))

..

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, publiceerwerk is er genoeg.
Frank van Beek (nieuwsbrief All In)

77

V
Veerrjjaaaarrddaaggeenn

..

In deze maand feliciteren we:
04 juli:
04 juli:
08 juli:
08 juli:
10 juli:
20 juli:

Luuk Bazelmans
Arnoud van Bree
Pepijn van Gameren
Ronald Kamphuis
Bob Meijer
Laszlo van Lieshout

01 augustus:
02 augustus:
09 augustus:
13 augustus:
12 augustus:

Rob van Kollenburg
Riley v/d Wiel
Jasper Huijbregts
Tim Arendsen
Leyton Treadwell

Allemaal nog vele jaren namens het bestuur.
Penningmeester/ledenadministratie
Marcel Hageman
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LLeeddeennm
muuttaattiieess

Nieuwe leden,

Maurice Berkhout
Eva Kuijpers
Quincy Petronilia

..

(Slowpitch)
(BeeBall)
(Senioren 1)

Opgezegd,

Colin van Gemert
Sam van den Biggelaar

99

CCoom
mppeettiittiiee lliinnkkss

..

(klik op logo)

Senioren 1:

Aspiranten 1:

2de klasse B

2de klasse h

Senioren 2:

Aspiranten 2:

5de klasse B

3de klasse L

Junioren:

Pupillen:

2de klasse A

3de klasse K

(Slowpitch en Beeballers hebben een eigen competitie)

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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