Beste leden en ouders,

Het einde van het jaar is in zicht en alweer de laatste Nieuwsbrief van het jaar 2016. Allereerst
willen we al onze vrijwilligers en donateurs bedanken voor hun inzet in 2016. We kunnen op
een leuk jaar terugkijken met veel activiteiten. Maar wees niet getreurd, want er staan alweer
een aantal leuke activiteiten gepland voor 2017. Het bestuur blijft voortuitkijken

Eindjaarsfeest
Het seizoen is zaterdag 26 november afgesloten met onze jaarlijkse eindjaarsfeest. We hebben
wat leden gemist. Het was een gezellige viering.
Ieder team heeft hun meest waardevolle speler in het zonnetje gezet met een beker:
Beeballers: Benjamin
Pupillen: Sabiene
Aspiranten: Fay
Junioren: Xun
De aanwezige kaderleden werden met een bos bloemen bedankt. Ook hebben wij helaas
afscheid moeten nemen van enkele bestuursleden, spelerscoördinatoren en pupillen en junior
coaches. Allen zijn met een bokaal onderscheiden. Klein bedankje als waardering voor hun
inzet. Gelukkig nemen wij niet definitief afscheid, want de meesten blijven in een ander
hoedanigheid actief bij Biënto.
Met haar geweldige prestatie met het Nederlandse Dameshonkbal team is ook Suzanne Erades
in het zonnetje gezet.
Zaaltrainingen
Woensdag 30 november hebben de jeugdteams hun laatste (zaal)training gehad. De
zaaltrainingen zullen in week 2 (week 3 voor de jeugdteams) weer van start gaan. De teams
zullen in hun nieuwe samenstelling trainen. De indeling van beeball major, pupillen en junioren
is concreet, behoudens mogelijke onverwachte opzeggingen, nieuwe aanmeldingen en de
uitkomst van dispensanten. Voor dit jaar zullen wij starten met 2 aspirantenteams. De
uiteindelijke verdeling van de twee teams bij de Aspiranten volgt begin februari. Vanaf dat
moment zullen de aspiranten dan ook in hun nieuwe samenstelling gaan trainen. De
trainingstijden blijven echter hetzelfde. Op verzoek worden (alle) junioren in de
juniorencompetitie ingedeeld.
De jeugdteams blijven op de woensdagen trainen en de junioren, senioren en recreanten op de
zondagen. We hebben aan de P.C. Hooftlaan 2 zalen tot onze beschikking (boven en beneden):
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Beeball:
18-1 t/m 8-3: 17:00-18:00 (zaal boven).
Pupil:
18-1 t/m 8-3: 17:00-18:00 (zaal beneden).
Aspirant:
18-1 t/m 8-3: 18:00-19:00 (zaal beneden verzamelen).
Junior:
15-1 t/m 12-3: 15:00-17:00 (zaal beneden verzamelen).
Senior:
15-1 t/m 12-3: 15:00-17:00 (zaal beneden verzamelen).
Recreant softbal:
15-1 t/m 12-3: 15:00-17:00 (zaal beneden verzamelen).
Het bestuur is bezig om een coach voor de junioren aan te stellen, maar de zaaltrainingen
zullen in januari hervatten. Het bestuur zal de junioren verder op de hoogte houden.
Vacatures
Anke de Graaf (moeder van Xun) heeft zich bereid gesteld de kantinecoördinatie in 2017 te
willen doen. Zij gaat zorgen dat de kantine bemand wordt tijdens de wedstrijden. Daar zijn wij
zeer blij mee. Alvast welkom Anke.
Want zonder vrijwilligers kunnen wij onze sport niet blijven beoefenen. De volgende vacatures
staan nog open:
-notulist
-website beheerder of assistent
-spelerscoördinatoren voor de Bee ballers, pupillen en aspiranten.
-coaches voor de pupillen en de junioren.
De noodzaak is groot! Het bestuur roept iedereen om mee te helpen zoeken naar invulling van
de vacatures of jezelf aan te melden voor een van de bovengenoemde functies. Het bestuur zal
verder zorg dragen dat men goed wordt ingewerkt.
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Nieuwjaarsreceptie
Zet alvast de datum voor de nieuwjaarsreceptie 2017 in je agenda: zondag 8 januari om 16:00
uur. En kom gezellig bij ons langs! Het bestuur verwacht alle leden, donateur en ouders.
Verder zullen we in aanloop naar de competitie 2017 interne cursus scooren en scheidsen
verzorgen in het voorjaar, klusjesdag organiseren en toernooien spelen. Het bestuur zal u daar
te zijner tijd nader over informeren.
Het bestuur wenst al onze leden prettige feestdagen toe en hoopt alle leden in 2017 te
verwelkomen om te proosten op het nieuwe jaar!
Met sportieve groet,
Bestuur HSV Biento
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