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Beste leden,
Het seizoen is geopend, de eerste wedstrijden zitten er al weer op.
We hebben helaas ook te maken met wat vervelende omstandigheden.
Sylvester, de coach van Honkbal 1 heeft aangegeven i.v.m. privé omstandigheden te stoppen.
We respecteren zijn beslissing en danken hem voor zijn inzet.
De taken van Sylvester worden voorlopig overgenomen door Rob, Peter en Tim.
Het aanspreekpunt van HB1 zal door Rob worden waargenomen.
Bij de Bee Ball heeft Dimitri aangegeven i.v.m. zijn gezondheid te stoppen met coachen, ook hem
danken we voor zijn inzet. De coaching zal tijdelijk opgepakt worden door Annelieke Strijbosch en
Jaap Vroegindewei. Als ondersteuning zal Jaqueline van Lenten de score bij houden en de organisatie
in de dugout. De trainingen zullen door Daniëlle Casteleijn of Greta gegeven worden ondersteund
door Jaap Vroegindewei
Omdat bij de Pupillen coach Jan Jaap er nog steeds alleen voorstond zal Dorien hem ondersteunen
bij wedstrijden en bij de trainingen assisteert Jan van Zanten.
Zoals jullie zien zijn dit noodoplossingen en doen wij dan ook een dringend verzoek aan jullie om
eens na te denken wat jullie kunnen betekenen voor deze teams om ze te ondersteunen.
Via de media is het al duidelijk geworden, de komende maanden zal er extra aandacht worden
gegeven aan de BOB campagne, ook de gemeente heeft ons hier weer eens op gewezen.
Wij willen iedereen binnen de vereniging erop wijzen dat drankgebruik onder de 18 jaar niet
getolereerd wordt en het nuttigen van meegebrachte sterke drank ten strengste verboden is.
Hou er rekening mee dat men bij het verlaten van de vereniging niet deel neemt aan het verkeer
met te veel alcohol op, we willen graag jullie medewerking hierbij, als het fout gaat kan het
uiteindelijk ook onze vergunning kosten.
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