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Beste Leden,
Onze dames van softbal 1 hebben het kampioenschap al voor het einde van de competitie zeker
gesteld!! Een fantastische prestatie waar de dames trots op mogen zijn! Aanstaande zaterdag
kunnen onze softbal dames het kampioenschap extra glans geven door (voormalig) directe
concurrent Seven Hills te verslaan.
Junioren 1 strijdt op dit moment nog om het kampioenschap en we hopen ook hen binnenkort te
kunnen kronen tot kampioen. Junioren 1 heeft nog verschillende wedstrijden op het programma dus
dat wordt een spannend slot. Zaterdag 25 september om 14:00 zullen de Junioren 1 hun jacht op de
titel verder voortzetten. Laten we hen gezamenlijk steunen in de jacht naar de winnende runs.
Nu seizoen 2010 richting het slot gaat wordt er vanuit de Technische Commissie en het Bestuur al
weer vooruit gekeken naar seizoen 2011. De trainingslocaties zijn weer geboekt en er wordt hard
gewerkt aan de definitieve teamindelingen. We zoeken hierbij nog naar trainers en coaches voor
aankomend seizoen en met name voor de Pupillen en de Beeball. Het bestuur stelt voor
jeugdtrainers en -coaches een TC2 cursus beschikbaar. Specifieke informatie over deze cursus wordt
binnenkort bekend. Lijkt het je wat om volgend jaar een jeugdteam onder je hoede te nemen
schroom niet en spreek iemand van het Bestuur of de Technische Commissie aan!
Het Bestuur is momenteel bezig met de laatste hand aan het beleidsplan. Met dit beleidsplan zal het
bestuur aangeven op welke doelstellingen het de aankomende jaren zal inzetten. De bedoeling is dat
het beleidsplan verder wordt uitgewerkt in plannen op specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld
een sponsorplan en communicatieplan. Het Bestuur zal jullie na afloop van dit seizoen uitnodigen om
het beleidsplan te presenteren en toe te lichten.
De afgelopen jaren hebben we in december een gala gehouden waar de prijzen en awards van het
afgelopen seizoen werden uitgedeeld. Dit jaar wordt er geen gala gehouden. De Feestcommissie
heeft in overleg met het Bestuur besloten dit jaar de prijsuitreikingen op een andere manier te doen.
Binnenkort zal precies bekend worden hoe of wat, dus houd je mail en post in de gaten!
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

