Nieuwsbrief
Maart 2014
Beste honk- en softballiefhebbers (-sters),
Voor jullie ligt de nieuwsbrief van maart 2014 met daarin een terugblik op de laatste maanden en een
vooruitblik op het komende seizoen. Daarnaast is een aantal praktische zaken opgenomen.
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Commissies
Door het bestuur is een viertal commissies ingesteld. Doel van deze commissies is alle werkzaamheden
en initiatieven binnen Hickory te structureren. Mocht je vragen hebben over de commissies of iets
voor een commissie willen doen, neem dan contact op met de onderstaande contactpersonen. Zij kunnen
je alles vertellen over de invulling en samenstelling.
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Nieuwe leden
Afgelopen maand zijn de volgende nieuwe leden aangemeld.
Pim Körver, aspiranten
Gaby Bissels, recreanten
Mocht je nog vrienden, familie, kennissen, collega’s etc. weten die het leuk vinden om te honk- of
softballen, nodig ze uit om vrijblijvend een training bij te wonen!
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Activiteiten
Op 18 januari heeft Johan de Gooijer een superleuke filmavond georganiseerd. Het was “volle bak” in
het clubgebouw, waar onder het genot van popcorn naar de film “42” is gekeken.
Ook de “snerttocht” van 28 februari was een groot succes. Na een frisse wandeling kon iedereen zich
te goed doen aan snert of pannenkoeken.
Op 24 mei a.s. is de opening van het clubgebouw en het complex van Hickory gepland. Een uitnodiging
volgt, maar reserveer deze dag (en de avond) alvast. Het belooft een mooie bijeenkomst te worden.
Schoonmaak clubgebouw
We hebben als vereniging een schitterend clubgebouw en dit willen we graag zo houden. Dat betekent
dat er ook regelmatig schoongemaakt moet worden. Van elk team wordt verwacht dat na een training of
wedstrijd het clubgebouw netjes wordt achtergelaten. Dit houdt in: kleedkamers en gang uitvegen,
maar ook gebruikte materialen opruimen, vuile kopjes en glazen afwassen / in de vaatwasser en de
kantine uitvegen. Iedere eerste maandag van de maand is er een schoonmaakavond waar het ‘spik-enspan team’ alles een grondige schoonmaakbeurt geeft. Maar zij kunnen dit niet alleen! Daarom wordt er
een rooster gemaakt waarin alle (volwassen) leden een keer aan de beurt komen om te helpen op de
schoonmaakavond. Nadere informatie hierover volgt.
Poule-indeling en wedstrijdschema
De poule-indeling en het voorlopige wedstrijdschema zijn bekend. Eind maart volgt het definitieve
wedstrijdschema. Meer informatie kun je vinden op www.bsc-hickory.nl.

De prachtige wandschildering in het clubgebouw die tot stand is gekomen door heel veel leden onder deskundige leiding van
Robert Jansen.
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