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MVKT…..
...Voor de werkgroep inmiddels een bekende afkorting, waar zij sinds November mee werken. Het staat voor ‘ Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd,
een methode speciaal ontwikkeld voor sportverenigingen om het vrijwilligersbestand uit te breiden en het beleid onder de loep te nemen. Het
motto is: vele handen maken licht werk. Denk niet in functies, maar in
taken. Hierdoor wordt het doen van vrijwilligerswerk voor de vereniging
een stuk beter behapbaar.
In vier workshops volgden wij een traject, waarbij werd toegewerkt naar een grootschalige belactie.
Bijna elk lid van Adegeest, of hun ouders, hebben we telefonisch te pakken gekregen waarbij 1 vraag
centraal stond: wil en kun je iets doen voor de vereniging? We kunnen alleen maar zegen hoe wij blij
verrast waren met de positieve reacties! Een schatting is dat 80% van de gebelde leden wel iets wil
doen. Van bardiensten tot het wassen van theedoeken, maar ook potentieel nieuwe bestuursleden
passeerden de revue. Deze reacties waren een goede motivatie voor het belteam om weer een nieuw
telefoontje te plegen.
Misschien is het leuk om een kijkje in de keuken van zo’n belavond te geven. Je moet je voorstellen
dat de werkgroep drie avonden gepland heeft waarop we alle leden hoopten te benaderen. Een enorme klus: dat konden wij niet alleen. We formeerden een belteam om deze klus te kunnen klaren. Tijdens een kop koffie werd het ‘ callcenter’ in gereedheid gebracht door de bellers te instrueren. Zo’n
eerste telefoontje is dan best spannend, maar positieve reacties smaken naar meer! Elke reactie werd
zorgvuldig genoteerd, waardoor uiteindelijk een nieuw goedgevuld vrijwilligersbestand is ontstaan!
De zogeheten rookies worden nu voorgesteld aan de verschillende taakgebieden die de vereniging
kent, om iedereen goed te kunnen begeleiden naar een plezierige taak. Speciale dank hierbij aan het
enthousiaste belteam. Zonder jullie hoogstwaarschijnlijk niet zo’n hoog rendement!

Voor de werkgroep is dit een bijzonder bevredigend traject geweest. Iedere ‘ ja, ik wil’ aan de telefoon was een bevestiging van ons vermoede en gevoel dat wij lid zijn van een uitermate goedgemutste vereniging, die beseft dat het spelen van onze sport niet zonder vrijwilligers kan, hoe klein of groot
de bijdrage ook lijkt te zijn.
Om ook de toekomst van de vereniging te waarborgen, wordt gewerkt aan een nieuw inschrijfformulier. Ieder nieuw lid wordt gevraagd wat hij of zij kan betekenen voor de vereniging. Op deze manier
blijft honk- en softballen bij Adegeest betaalbaar en plezierig.
Heel veel dank namens
een meer de tevreden
werkgroep ‘ MVKT’,
door en voor u nu ook
meer dan een afkorting.
Narissa Lachitjaran,
Patrick Schneider,
Onno Stapper
Marian Stapper,
Kirsten van Leeuwen
Leonieke Riemens
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Meer foto’s op de website in het album...
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Sponsor mogelijkheden bij HSV-Adegeest
Sponsoring.
Mogelijkheden:
·Reclameborden/
doeken
·Shirtreclame
·Wedstrijdballen
·Vlagreclame

Onze vereniging begrijpt dat als een bedrijf of instantie een
sportvereniging financieel ondersteunt er geen evenredige beloning
tegenover staat. Neemt niet weg dat u met uw bedrijf of instantie ons zou
kunnen sponsoren om één van de volgende redenen:
 Omdat men het een goed georganiseerde, veilige en gezellige vereniging
vindt!
 Omdat men er zelf, de kinderen, medewerkers etc. er sport bedrijven!
 Omdat een vereniging anders geen bestaansrecht meer heeft!

 Omdat men vrijwilligers wil bedanken en motiveren!
 Omdat het hart van het bedrijf/ de instantie bij de vereniging ligt
 Omdat een leuke sportvereniging voor de jeugd bijzonder BELANGRIJK is!
 Omdat men ziet dat senioren worden gestimuleerd om te (blijven) sporten.
HSV-Adegeest is dan ook van mening dat zaken,
sport en consument een onverbrekelijke cirkel
dienen te vormen, waardoor werk en een gezonde
vrijetijdsbesteding gehandhaafd blijft. Het werkt
dus naar twee kanten.
Mocht u overgaan tot een financiële ondersteuning dan zal HSV-Adegeest er alles aan doen om uw
bedrijf/instantie onder de aandacht van het publiek te brengen, via lokale weekbladen, onze
drukbezochte internetsite (www.hsv-adegeest.nl), de sponsorwand in onze kantine en het clubblad
“SLAG”.
Hieronder staan een aantal mogelijkheden om de vereniging te steunen. Mocht u geïnteresseerd zijn
in onze vereniging, dan kunt u informatie vinden op onze voornoemde internetsite of contact
opnemen met de voorzitter van de vereniging dhr. Michaël de Zwart, tevens verantwoordelijk voor
PR/ sponsoring HSV Adegeest.
Zijn gegevens zijn:
Middelgeestlaan 63, Voorschoten
M:06-27061217 E:Michael@dezwart63.nl

Social media
De wereld gaat steeds sneller en er gaat steeds meer digitaal. Social media is nu al niet meer weg te denken uit onze
samenleving. Om die reden gaat ook onze vereniging een poging doen om mee te gaan met deze trend. Er is al een HSVAdegeest facebook en er wordt gewerkt aan koppelingen met
andere sociale netwerken. Op de Adegeest facebookpagina
zullen regelmatig korte berichten verschijnen over de stand
van zaken op de vereniging. Zo wordt er regelmatig vooruitgeblikt op het komende weekend, teruggekeken op al gespeelde wedstrijden, actuele Adegeest nieuwsberichten gedeeld en je wordt op de hoogte gehouden over nieuwe publicaties op de website. Facebook zou niet sociaal heten als je ook niet zelf je steentje kan bijdragen. Je
kunt zelf berichten plaatsen op de pagina, deelnemen aan evenementen en reageren op al geplaatste berichten. Al met al genoeg reden om ons
te volgen.
De Adegeest facebook is te vinden op:
https://www.facebook.com/hsv.adegeest
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Familietoernooi

Afgelopen donderdag op Hemelvaartsdag werd het jaarlijks terugkerende Adegeest familie toernooi georganiseerd. Uit alle hoeken
van de Randstad (Haarlem, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en
Utrecht) kwamen enthousiastelingen naar het sportveld om een
potje honk- en softbal te spelen. De weersvoorspellingen waren
niet al te best, maar wat een zonovergoten dag is het uiteindelijk
geworden.
Om 09:30 uur stonden de eerste teams al in de startblokken om
een korte warming-up te draaien. Om 10:00 uur begonnen zij al
aan hun eerste wedstrijd. Nog even kort voor de wedstrijd de regels doornemen, want het is toch eigenlijk best wel een heel technisch spelletje. Wat moet ik doen als de bal wordt gevangen? Is
een homerun 2 punten waard? Wanneer is het slag of wijd? En wat
nu als we met zijn tweeën op het honk staan? Een gemiddelde
honkballer doet er jaren over om deze regels zich eigen te maken.
Het was dan ook duidelijk te merken aan de scheidsrechters dat met een knipoog de regels tijdens
het toernooi een stuk soepeler werden toegepast dan gedurende de rest van het seizoen.
Er werden door alle teams veel honkslagen gemaakt, ver geslagen ballen werden soms diep in het
veld gevangen en afgemaakt met snelle veldacties. Er was een duidelijke mix van actieve spelers,
vrienden en familie (jong en oud). Soms duidelijk met veel amateurs binnen hetzelfde team en professionals in een ander team, maar veelal ook gemixt binnen hetzelfde team. De professional met een
grote glimlach, kijkend en adviserend naar zijn teamgenoten. Zijn teamgenoten (vriend en familie)
weer zoekende naar de juiste veldpositie en wachtend op advies. En als de bal dan eenmaal het veld
in werd geslagen, dan werd de stress ineens duidelijk zichtbaar op de gezichten van de spelers. Wat
moet ik nu doen!? Waar moet de bal heen!? En na een hoop geschreeuw kwam er dan toch al snel
een actie op gang. Mogen we dan nu weer slaan? Want een harde klap tegen die bal geven is natuurlijk het leukste van vandaag.
Zo speelden alle teams 3 wedstrijden van ongeveer 50 minuten. Einde middag, toen de zon echt goed
doorbrak, werd de finale op het hoofdveld gespeeld. Gespannen keek het publiek toe hoe de ene klap
na de andere werd gegeven. Meerdere homeruns werden geslagen, een dubbel spel en razendsnelle
honklopers. Vanuit het publiek werd het duidelijk zichtbaar dat softbal op topniveau toch een iets andere kijk geeft op het spelletje slagbal gespeeld op de basisschool. Maar na een training van een half
uur en 3 wedstrijden, is er toch een prachtige basis gelegd.
Met spierpijn wordt mijn team de volgende dag wakker, zoekend naar foto's en mooie momenten van
de familiedag. Via de mail worden de foto's uitgedeeld en nog veel gelachen om stomme, maar vooral
ook mooie acties. "Is dit maar 1 keer per jaar?" Ja, dus volgend jaar zijn wij er weer bij! Ik heb mijn
teamgenoten beloofd een trainingsweekend vooraf te organiseren, iedereen kijkt weer erg uit naar
het volgende familietoernooi!
Tim Akkerman
(redactie: Heb je nog leuke foto’s stuur deze dan naar web-beheer@hsv-adegeest.nl)

Honk– en Softbal, de sport waar slaan en stelen mag!
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Cartridges en Telefoons
Wij verzoeken iedereen die lege cartridges of oude
mobiele telefoons heeft deze in de grote kartonnen
doos te doen in de kantine. De vergoeding die de vereniging hiervoor krijgt komt ten goede aan een elektronisch scorebord!!!
Over Adegeest

Papiercontainers
Er zijn op de Adegeest accommodatie 2
grote metalen papiercontainers aanwezig.
In deze containers kunnen alle leden (en
niet leden) hun papier storten. Hoe meer
papier we als vereniging ophalen hoe
meer geld we hier voor krijgen. Dus neem
allemaal je oud papier mee naar Adegeest
en help hiermee de club. Let wel op: Alleen de metalen containers zijn voor
het papier, de plastic containers dus
niet.

Colofon

Redactie:
> ? Benieuwd wie de nieuwe redactie
wordt?.......
Layout: ReppatsO
Oplage: +/- 200 (DL via internet)
Verschijnt +/- 4x per jaar

De honk- en softbalvereniging Adegeest uit Voorschoten is opgericht op 17 februari 1986. Deze middelgrote en zeer gezellige vereniging speelt in Sportpark
"Adegeest" in Voorschoten. Momenteel heeft de vereniging 14 teams. 5 hiervan spelen honkbal, 6 softbal,
1 beebal rookie league, 1 beeball Major League en 1
recreanten team. Als je het leuk vindt om een keer te
komen kijken dan kan dat altijd. Ook bestaat er altijd
de mogelijkheid om een paar keer mee te trainen
met een team als je geïnteresseerd bent om eventueel te komen spelen bij Adegeest. Voor vragen en/of
verdere informatie over de honk- en softbalvereniging Adegeest kan je altijd terecht bij het bestuur. Je
kan ook altijd even langskomen op de accommodatie
of bellen naar de kantine. Een van de krachtige punten van H.S.V. Adegeest is het feit dat de vereniging
volledig draait op vrijwilligers. Zij vullen de besturen
en commissies en zorgen dat er begeleiding is voor
de teams. Dit alles leidt er toe dat er elk jaar weer
gespeeld kan worden op de velden en dat de kantine
altijd open is tijdens wedstrijden om een hapje of
drankje te nuttigen. Echter, vrijwilligers heb je nooit
genoeg. Dus heb je interesse om als vrijwilliger iets
voor H.S.V. Adegeest te betekenen, meld je dan bij
één van de betreffende commissieleden of neem contact op met:
de secretaris
(email: secretaris@hsv-adegeest.nl)
of
technische commisie
(email: TC@hsv-adegeest.nl).
Marian en Patrick:
Bedankt voor de jaren dat jullie de slag hebben gemaakt. Het
stokje gaat nu over naar H. & N. G.

