-------------- Nieuwsflits Biënto augustus 2016 ------------Beste leden,
Met de aanvang van 2e helft van dit seizoen zijn we met een nieuwe uitgave van
de nieuwsbrief. We wensen alle leden een fijn en succesvol college- en/ of
schooljaar toe en een prettige 2e helft van het seizoen. Er zijn weer volop
ontwikkelingen die we graag met jullie willen delen. Ook kijken we alvast vooruit
naar de agenda voor de komende maanden.
Nieuwe Pupillenteam
Allereerst zijn we trots om mede te delen dat we als vereniging zo gegroeid zijn
dat we een nieuw team als aanwinst hebben: pupillen2. We wensen de pupillen
veel succes met de nieuwe samenstellingen.
Biento.nl gaat live!!
Onze website www.biento.nl is helemaal bijgewerkt en in een nieuw jasje gestopt.
Check de site voor de laatste ontwikkeling. Om de site op te leuken zijn we op
zoek naar foto’s en wedstrijdverslagen van leden en kaderleden. Deze kunnen
worden gestuurd naar Edwin Wijers (webmaster@biento.nl) of naar Rino Erades
(contact@bientokids.nl). De nieuwe Bientosite is ook voor onze jeugd.
Vanaf nu kunnen nieuwe leden zich ook op de Bientosite aanmelden.
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
: Fred Stouten (PR)
Uniform- en materialenbeheerder
: Margo Wolvers
Coördinator beeball
: Marian
Coördinator Pupillen2
: Cynthia
Coördinator Junioren
: Ellen Kauffman
De nieuwe functies staan op de website onder algemene informatie.
www.biento.nl

Scheidsrechter cursus
We hebben bij de geslaagde Slidingtraining de certificaten mogen uitreiken aan
degenen die de basiscursus scheidsen hebben gevolgd. Degenen die de cursus
hebben gevolgd, maar niet bij de BBQ waren, kunnen hun certificaat in de kantine
ophalen.
We zijn dit seizoen begonnen met leden meer in te zetten als scheidsrechters. Bij
de jeugdleden is het voornamelijk in het veld. We zijn nog bezig met het weghalen
van de kinderziektes om het verloop voor volgend seizoen beter te maken.
Hierbij bedanken wij jullie voor jullie inzet als veld- of thuisscheidsrechters.
Er zijn leden die de €5,00 voor de scheidsrechtercursus nog niet hebben betaald,
maar inmiddels wel het certificaat hebben ontvangen. Graag dit nog regelen bij
Airin.
Pitch- en catchtraining
De pitch- en catchtraining zal plaatsvinden op donderdag 25 augustus van 17:30
tot 19:00. Let op! Er is dit keer geen training op de eerste donderdag van de
maand, zijnde 1 september.
Biento sweater/vest
Biento heeft een nieuwe sweater/ vest. Alle leden kunnen deze sweater/ vest
aanschaffen. Hierop staat het logo van Biento en website. De kosten zijn €35,00.
Er komt een foto in de kantine te hangen en een voorbeeld van de vest. Bestellen
kan door in te tekenen in het schriftje in de kantine achter de bar. Ook kan je een
mail sturen naar Margo via tech@biento.nl
Herinnering contributie
Er zijn leden die hun contributie nog niet hebben betaald. Ondanks dat de
betalingstermijn is verstreken krijgt men een laatste kans om voor 15 september
te betalen. Daarna komen er €15,00 administratiekosten bij. Als de betaling nog
steeds achterwege blijft, wordt het dossier overgedragen naar een incassobureau.
Wij hopen dat het voor niemand zo ver hoeft te komen.
www.biento.nl

Gezellige oefenwedstrijd
Vrijdag 16 september in de avond wil de cricketvereniging met onze leden en onze
sport kennismaken. Er zal dan een oefenwedstrijdje worden gespeeld. Leden,
recreanten en aanhang zijn van harte welkom.
Taptoe 1 oktober
Elk jaar loopt de vereniging Biento mee in de Taptoe. Dit jaar vindt de Taptoe
plaats op zaterdag 1 oktober. Wij zoeken iemand die de Taptoe wil coördineren.
Familiedag 23 oktober
Onze vereniging organiseert jaarlijks in oktober een familiedag. Dit jaar zal dit
plaatsvinden op zondag 23 oktober vanaf 11 uur. De familiedag is een goed
moment om leden actief bij de vereniging te betrekken en familie, kennissen en
geïnteresseerden kennis te laten maken met de sport en enthousiast te maken
voor de sport. Op de familiedag zijn ouders, broers en zussen, tantes en ooms,
buren van harte welkom om korte wedstrijdjes met en tegen elkaar te spelen. Bij
mooi weer wordt de dag gewoontegetrouw afgesloten met een gezellige BBQ.
Zaaltrainingen november en januari
Op 9 november starten zaaltrainingen voor de jeugd. Data en tijden worden via de
coaches gecommuniceerd.
In de maand december zijn er geen trainingen.
In de 2e week van januari starten de zaaltrainingen voor alle teams. Hierover volgt
later nog de data en tijden per team.
Tot slot 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 vriendelijke groet,

www.biento.nl

Bestuur HSV Biento

www.biento.nl

