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Beste Leden, 

Het seizoen 2010 is onder het genot van een drankje en BBQ feestelijk afgesloten, de prijzen zijn 
uitgereikt en we kunnen onze blik weer richten op seizoen 2011. Graag informeren we jullie nog even 
over de laatste stand van zaken vanuit het bestuur. 

 Coaches / trainers 

De evaluaties zijn afgerond en de TC is druk met de invulling van aankomend jaar. Op dit moment is 
er nog geen vaste trainer/coach voor de Beeball en de Honkbal Pupillen. De TC en het Bestuur 
hebben inmiddels diverse mensen benadert maar helaas nog geen definitieve oplossing gevonden. 
Ben je in de gelegenheid en wil je deze teams aankomend seizoen trainen of coachen laat het ons zo 
spoedig mogelijk weten. 

Bedankt! 

Graag willen we onze dank uitspreken aan Joris Oldenhof voor het beschikbaar stellen van een 
geluidsinstallatie. Hiermee kunnen trainingen en wedstrijdvoorbereidingen worden opgeleukt met 
muziek.  

Beleidsplan 

Vorige week heeft het Bestuur samen met geïnteresseerde leden het Beleidsplan 2010 - 2013 
besproken. Uit deze interactieve sessie zijn aanvullingen en wijzigingen naar voren gekomen welke 
zullen worden verwerkt in het Beleidsplan. Zo wordt bijvoorbeeld de visie concreter gemaakt, komt er 
meer aandacht voor de softbal en zal er worden gekeken naar verbetering van het imago van de 
vereniging. 

Winteragenda 

En nu, gaat het licht enkele maanden uit? Als het aan het Bestuur ligt niet. Samen met de Commissies 
zullen we de aankomende winter activiteiten organiseren en het seizoen voorbereiden. Zo wordt er 
gekeken naar een scoorder-, scheidsrechter- en spelregelcursus. Zal de VC verder werken aan de 
slagtunnel welke we tussen het Honk- en Softbalveld willen plaatsen en kijken we hoe we het terras 
voor aankomend seizoen kunnen realiseren. 

Indien jullie zelf ideeën hebben voor de aankomende winter laat het ons weten dan kunnen we de 
mogelijkheden onderzoeken. Wil je ons iets laten weten, heb je een vraag of wil je je ergens voor 
inzetten, aarzel dan niet en neem contact met iemand van het Bestuur op! 

 Ten slotte willen we jullie er nog op attent dat als je je lidmaatschap wilt opzeggen je dit voor 1 
december schriftelijk moet doen bij Wanda.  

  

Met vriendelijke groet, 

 Het Bestuur. 


