-------------- Nieuwsflits Biënto 26 februari 2017 ------------Beste leden,
Met de voorjaarsvakantie in zicht, zijn we met de eerste uitgave van de nieuwsbrief voor het jaar
2017. Er zijn weer volop ontwikkelingen die we graag met jullie willen delen. Tevens willen we
alvast vooruit kijken naar de agenda voor de komende maanden.

Zaal- en veldrainingen
De zaaltraingingen zitten er bijna op. Iv.m. de voorjaarsvakantie (25 februari tot en met 5 maart)
zijn er geen zaaltrainingen. 8 en 12 maart vinden de laatste zaaltrainingen plaats.

15 maart hervatten we de trainingen buiten op het veld:
De beeballers trainen op de woensdagen: 17:00-18:30
De pupillen trainen op de woensdagen: 17:00-18:30
De aspiranten trainen op de woensdagen: 18:00-19:30
De junioren trainen op de dinsdagen: 19:00-20:30
De senioren trainen op de dinsdagen: 19:00-20:30
De recreanten trainen op de vrijdagen: 19:00-20:30
De schoolsport I op woensdag: 17:00-18:00
De schoolsport II op woensdag: 18:15-19:15

competitiezaken
De start van het nieuwe seizoen nadert. In aanloop naar het seizoen, heeft de wedstrijdsecretaris
enkele oefenwedstrijden en -toernooien kunnen regelen:
11 maart

Pupillen

Blue Birds (T)

09:30 (U)

12 maart

Aspiranten2

Blue Birds

10:00 (T)

18 maart

Junioren

Storks

volgt (U)

19 maart

Senioren

Gophers

14:30 (T)

19 maart

Aspiranten2

Hoofddorp

12:00 (T)

19 maart

Pupillen

Green Hearts

10:00 (T)

25 maart

Aspiranten1

Spikes

10:00 (U)

25 maart

Pupillen

Thamen (T)

volgt (U)

25 maart

Beeball

Blue Birds

10:00 (U)

26 maart

Senioren

Blue Hitters

14:00 (T)

26 maart

Aspiranten1

Vennep Flyers

10:00 (T)

1 april

Aspiranten

Sunville Tigre

volgt (U)

1 april

Beeball

Thamen

10:30 (U)

2 april

Junioren

Vennep Flyers

11:00 (U)

2 april

pupillen

Gophers

10:00 (T)

9 april

Aspiranten2

Zwijndrecht

12:00 (T)

9 april

pupillen

Vennep Flyers

13:00 (U)

9 april

Beeball

Vennep Flyers

11:00 (U)

Buiten het afgelasten van jeugdwedstrijden volgens de daarvoor bestemde regels, moet men er
voor waken jeugdwedstrijden te laten plaatsvinden bij extreme koude. Als richtlijn wordt een
temperatuur lager dan 10 graden Celsius aangehouden, echter afhankelijk van de andere
weerbepalers zoals zon en wind.

De competitie gaat in het weekend van 8 en 9 april van start. De oefenwedstrijden van 9 april
gaan dan ook slechts door, indien de betreffende Biënto-team geen wedstrijd heeft.

De poules-indelingen zijn bekend: de beeballers spelen dit seizoen wederom Mayor League Den
Haag 1, de pupillen 3de klasse K (1ste deel), de aspiranten1 2de klasse F, de aspiranten2 3de
klasse M, de junioren 3de klasse F, de senioren 4de klase E en de recreanten blijven gemengd
spelen.

Thuiswedstrijden van de jeugd worden in de ochtend gespeeld, vanaf 10:00, en de
juniorenthuiswedstrijden vanaf 12:00. De senioren spelen thuis om 14:30 en de recreanten thuis
op vrijdag om 17:30.

Uniform
Woensdag 22 februari konden onze leden hun uniform voor de (oefen)wedstrijden voor het
seizoen 2017 in orde te maken. Mocht je nog niet in het bezit zijn van een uniform, neem dan
contact op met Margo: op tech@biento.nl en 06- 27062188. Airin is eveneens iedere woensdag
aanwezig. Voor meer informatie kunt u eveneens contact opnemen met Margo.
Alleen diegenen die hun uniform in februari bestellen zijn verzekerd dat het nieuwe uniform
voor de aanvang van de competitie in april aanwezig is; de bestelling duurt circa 6 weken.

Huuruniform beeball en pupillen: €27,50 per jaar.
Huuroverhemd beeball en pupillen: €17,50 per jaar.
Overhemd koop: €35,Jeugdpetten: €10,-. Volwassenmaten: €15,-

NL doet
Zoals eerder bericht, doet Biënto dit jaar mee aan NL Doet, de landelijke vrijwilligersactiviteit
van het Oranjefonds. Het bestuur nodigt alle leden, ouders, vrienden en geïnteresseerden uit om
zich bij de secretaris aan te melden.

ALV
Het bestuur van HSV Biënto nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Leden
Vergadering op 4 april. De agendapunten en de stukken voor deze vergadering worden per mail
gestuurd.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst. Uiteraard zijn ouders/ verzorgers en jeugdleden van
harte welkom op deze vergadering.

Scheidsrechterscursus
We zijn afgelopen seizoen begonnen met leden als scheidsrechters in te zetten. Na het evalueren
van afgelopen jaar heeft het bestuur, om het verloop voor volgend seizoen beter te maken. het
volgende besloten:
De pupillen worden als veldscheidsrechters ingezet bij de beeball- en aspirantenwedstrijden.

De aspiranten worden als veldscheidsrechters ingezet bij de pupillen-, aspiranten-, junioren- en
seniorenwedstrijden.
De junioren worden als scheidsrechters ingezet bij de pupillen- en aspirantenwedstrijden en als
veldscheidsrechter bij de alle teams.
Ter scholing bieden we onze leden de mogelijkheid om een cursus scheidsrechter te volgen. Alle
leden van 15 jaar en ouder zijn verplicht de scheidsrechterscursus te volgen, ter uitvoering van
hun contributieverplichting. Er komt iemand van de KNBSB om jullie helemaal bij te brengen in
de wereld van de honkbalregels. Zo wordt de spel voor iedereen leuk, en help je de vereniging,
coaches en kinderen! Meer spelvreugde voor iedereen. We vragen een bijdrage van 5,-. Leden
kunnen zich voor 12 maart bij de secretaris aanmelden. Andere geïnteresseerden kunnen zich
eveneens aanmelden.
Tijdstip en andere informatie volgt nader.

Datum:

21, 22, 28 en 29 maart

Locatie:

Kantine Biënto

Scorederscursus
Geïnteresseerden die willen helpen met het het scoren van wedstrijden, kunnen zich eveneens bij
de secretaris aanmelden voor de scoreders-training. Meld je z.s.m aan zodat wij de plaatsen
kunnen verdelen.
Tijdstip en andere informatie volgt ook nader.

Datum:

21, 22, 28 en 29 maart

Locatie:

bestuurskamer Biento

Gastvereniging
Ook dit seizoen hebben Ajax Cricket Club bij ons te gast. Laten we Ajax weer gastvrij onthalen.

Van de bestuurstafel en het kaderoverleg
We willen enkele nieuwkomers in het bestuur en het kader verwelkomen. Zij helpen het voor al
onze leden mogelijk maken om onze sport te beoefenen.

Nieuw bestuurslid

: Ingrid

SpelersCoördinator Pupillen

: Janneke

SpelersCoördinator Aspiranten2

: Maureen

Coördinator Rooster Kantine

: Anke

Vacatures
Verder is de vereniging op zoek naar een spelerscoördinator bij de beeball- en bij de
seniorenteam.

Verder willen we alle vrijwilligers die dag in, dag uit een positieve bijdrage leveren, zijnde als
kaderleden, hulp in de kantine, scheidsen, activiteitencommissies of op andere (in)directe wijze
van harte bedanken. Jullie houden ons draaiende.

Met sportieve groet,

Bestuur HSV Biënto

