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Pakkenfonds sportkleding
‘Wearing our uniform correctly not only shows respect for our team, but also to those who have worn our uniform before.’
Voor het dragen van het uniform zijn regels vastgesteld door de KNBSB.


Honkballers zijn verplicht een Adegeest pet te dragen.



Ook moeten zij het overshirt helemaal in de broek hebben.



Softbalsters zijn niet verplicht iets op het hoofd te dragen en zij mogen de achterkant van hun shirt over de broek laten hangen.



Bij jeugdteams wordt bij warm weer oogluikend toegestaan dat ze zonder overshirt spelen, mits alle spelers hetzelfde type ondershirt aan hebben.

Bij het pakkenfonds kan je alles voor het uniform aanschaffen. Hiervoor kun je contact opnemen met Marian Stapper marian.stapper@gmail.com of Mischa Lancel.
A.lancel@casema.nl
Eén van hen maakt dan een afspraak met je om te passen.
Via de site is er ook de mogelijkheid om een vraag aan te stellen.
Prijslijst pakkenverkoop Adegeest 2013
Ondershirt jeugd
Ondershirt senioren
Riem
Sokken
Petten
Sunvisor blauw
Korte blauwe broek (softbal)
GRIJZE BROEKEN (OP BESTELLING)
Verkopen uitsluitend tegen contante betaling.

€ 12,00
€ 13,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 12,00
€ 7,50
€ 22,50
€52,50 /€62,50
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Het bedrijventoernooi
Hoewel Patrick (Schneider) en ik (Marian Stapper) een aanzienlijk vollere agenda
hebben dan voorgaande jaren, vonden we toch dat in ieder geval het bedrijventoernooi moest doorgaan. Kijkend naar de weersvooruitzichten werden we voorzichtig al
enthousiast. Het beloofde in ieder geval een droge dag te worden. 8 teams hadden
zich aangemeld, nl:









Minigigs,
van Stralen ,
de Defensiefjes,
LUMC,
Rijnland
en nieuwkomers
Maussies Models,
Gemeente Katwijk
Webshark.

Omdat er van gemeente Katwijk minder mensen kwamen opdagen, dan waarop gerekend was, hadden zij geen compleet team. Dat sport verbroedert bleek uit het feit,
dat team Rijnland en team Katwijk spontaan bedachten samen te voegen. Zij moesten dan wel een dubbele competitie spelen, maar dat bleek geen probleem.
Overal werd vol overgave gespeeld, gestunteld en vooral veel gelachen. De wulpse
rondingen van vooral de mannelijke Maussies models zorgden voor afleidingsmanoeuvres en vooral voor veel lachende gezichten. De mascotte van Minigigs zorgde
er vooral voor dat iedereen smolt.
Al vroeg in de ochtend zorgde Remco Hosman ervoor dat er verse warme stroopwafels konden worden geserveerd bij de koffie. Mmmmm…
Rond het middaguur werden de alom bekende broodjes hamburger en sate door
Maurice en Onno bereidt.
Hoewel team Katwijk heel onervaren was, werden zij op sleeptouw genomen door
het doorgewinterde team van Rijnland en niet zonder resultaat.. Na 6 wedstrijden te
hebben gespeeld (Team Rijnland zat in Poule 1 en Team Katwijk in Poule 2) belandde het ongeslagen gemixte team in de Finale tegen MINIGIGS.
Na de overwinning van Rijnland/Katwijk volgde de prijsuitreiking. Ieder team werd
beloond met een fles bubbels en voor het winnend team is er uiteraard ook de Wisseltroffee.
Het was voor ons weer een evenement om met een brede grijns op terug te kijken…
tenminste als de zere voeten over zijn…. :)
Foto’s staan inmiddels allang op de site.
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Sponsor mogelijkheden bij HSV-Adegeest
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
06-27061217 Michael@dezwart63.nl

Sponsormogelijkheden:
·Reclameborden/doeken
·Shirtreclame
·Wedstrijdballen
·Vlagreclame
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Eindfeest Adegeest “Revenge of the Nerds”
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Uitleg begr
december 2013
Bijzonderheden Begroting inkomsten pagina 1
• Contributie ca. 32.330 gebaseerd op ledenlijst dec. 2013 en uitgaande van een
contributieverhoging van 10 euro per lid:
 100 leden 18 jaar en ouder (a € 220 = € 22.000)
 15 dubbelleden (a € 20 = € 300)
 60 leden van 10 t/m 17 jaar (a € 143 = € 8.580)
 10 leden van jonger dan 10 jaar (a € 95 = € 950)
 10 niet spelende leden/donateurs (a € 50 = € 500)
• Sponsoring.
 leden van de club van honderd, sponsorlidmaatschappen en donateurs.
 2 bord-/doeksponsors (Jeroen van Stralen en Zitman) (€ 1.150) en € 500 van de
Tafelhaard voor HH1. Besuyen heeft in één keer 5 jaar betaald.
 VLIKO-Stickers op containers (€ 75)
 Er zijn geen betalende shirt sponsors.
• Verhuur van de accommodatie bestaat uit:
• Schoolsportdagen € 500
• Buitenschoolse sport € 200
• Overige verhuur en clinics € 250
• In deze begroting is de verhuur aan de rugby, mogelijk jaarlijks ca. 4.500 euro,
nog niet vermeld.
• Inkomsten verhuur Pakkenfonds:
 100 leden 18 jaar en ouder (€ 1.000)
 60 leden van 10 t/m 17 jaar (€ 1.200)
 10 leden van jonger dan 10 jaar (€ 200)
• Inkomsten verkoop pakkenfonds is uitgaven inkoop pakkenfonds plus een marge
van ca. 10%.
Voor de truien (15 stuks a € 30) geldt een winstmarge van ruim € 8,50 per trui
(127,50).
• Kantine € 24.000 is gebaseerd op uitgaven (€ 13.000) -/- verpakkingsmateriaal
(5%, ca.
€ 750) -/- gebruik door commissies en officials (5% ca. € 750).
• Subsidie € 1.700. Toezegging van Gemeente vanaf 2012 t/m 2016.
• Jeugdkamp € 4.200 is gebaseerd op inkomsten = uitgave. De leden die meegaan
dienen dit zelf te financieren.
• Toernooi / feesten is gebaseerd op 12 teams op familietoernooi (€ 240) en 6 betalende teams op bedrijventoernooi (€ 300).
• Rente verwachting was op 30 december 2011 ca. € 260.
• De uitgaven in kader van advertenties/clubblad/internet, representatie en bestuur
is gebaseerd
op begroting 2011
• De uitgaven voor de trainers (5.500) bestaat uit onkosten voor trainers HH1, SH1,

roting 2014
SD1 en pitcher/catcher training Jeugd
• Materiaal is gebaseerd op uitgaven 2012 met een verhoging van 1250 euro voor
HH1.
• De afdracht KNBSB (ca. 7535,50) is gebaseerd op onderstaande aantallen en gebaseerd op onderstaande afdracht per lid:
 100 leden 18 jaar en ouder (a € 55,50 = € 5.500,00)
 15 dubbelleden (a € 12,10 = € 181,50)
 60 leden 10 t/m 17 jaar (a € 23,50 = € 1410,00)
 10 leden jonger dan 10 jaar (a € 13,40 = € 134,00)
 10 niet spelende leden (a € 16.00 = € 160,00)
 Overige kosten afdracht (boetes videma regeling) (ca. € 150)
• De begrote uitgaven ten behoeve van scheidsrechters wordt geraamd voor 10
wedstrijden in eerste klasse op € 1000. (uitgaven 2013: € 44,99 voor één wedstrijd.)
• Opleidingen is gebaseerd op begroting 2012.
• Het wedstrijdsecretariaat is gebaseerd op uitgaven in afgelopen jaren.
• De uitgaven voor de zaalhuur zijn gebaseerd op het contract met Vlietlandcollege
(€ 3.350).
• De uitgaven voor elektra/water zijn gebaseerd op de huidige contracten met Nuon
en Dunea.
• De begrote uitgaven voor verwarming/gas zijn gebaseerd op de uitgaven van 2012
(2 vullingen)
• Verzekeringen zijn gebaseerd op uitgaven en begroting 2012.
• De reinigingskosten zijn gebaseerd op contract met Vliko. De kosten hiervoor zijn
de huur van een container (ca. € 95 per jaar) en ca. € 21,50 per lediging (uitgaande
van 30 ledigingen € 645)
• Onderhoud/reparatie kantine (€ 2.500) betreft
 Schoonmaak (ca. € 700)
 Keuring Fire control en alarm (ca. €300)
 Onderhoud CV (ca. € 300)
 Onvoorzien € 1.200
 Vervanging CV-ketel (offerte van Freek van Os begin 2011, ca. € 3.000). Uitgestelde investering.
• Beveiliging/bewaking is gebaseerd op huidige contracten met Makon en SMC.
• Telefoonkosten zijn gebaseerd op de vaste telefoon van KPN en ADSL internet aansluiting in de kantine.
• Verplichte bijdragen en heffingen zijn kosten in kader van hoogheemraadschap en
een afdracht in kader van muziekrechten.
• Lichtinstallatie is gebaseerd op onderhoudscontract met Stragos.
• Huur/onderhoud velden (€ 9.800) is gebaseerd op:
 Huurcontract met de gemeente en maaicontract met Sportfondsen bv. (ca. €
6.800)
 Bezanden velden en vertidraineren (max. € 3.000).

Uitleg begroting 2014 (vervolg)
• Uitgaven ten behoeve van tenues voor de verhuur € 1.095 zijn gebaseerd op onderstaande aantallen:
 15 shirts a € 40 = € 600
 9 broeken a € 55 = € 495 Uitleg begroting boekjaar 2013 Pagina 3
• Uitgaven ten behoeve van tenues (en accessoires) voor de verkoop € 1.337,50
zijn gebaseerd op onderstaande aantallen:
 15 truien a € 21,50 = € 322,50
 5 broeken a € 55 = € 275
 20 petten a € 10 = € 200
 18 paar sokken a € 4 = € 72
 12 riemen a € 4 = € 48
 35 ondershirts a € 12 = € 420
• Uitgaven ten behoeve van kantine zijn gebaseerd op de uitgaven van 2012.
• Jeugdkamp is gebaseerd op € 2600 huur, toeristenbelasting/schoonmaak en € 750
aan boodschappen en € 850 huur bus..
• Toernooien/feesten is p.m. gesteld.
• Bankkosten zijn gebaseerd op begroting van voorgaande jaren.

ALV 2014—Contributie voorstel
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Colofon

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!!!

Papiercontainers

Redactie:

Henny Groenewegen
Nicky Groenewegen
Layout: ReppatsO
Oplage: +/- 200 (DL via internet)

Er zijn op de Adegeest accomodatie 2 grote metalen
papiercontainers aanwezig. In deze containers kunVerschijnt +/- 4x per jaar
nen 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
Kopij is welkom op:
papier mee naar Adegeest en help hiermee de club.
Let wel op: Alleen de metalen containers zijn
Hsv-adegeest@live.nl
voor het papier, de plastic containers dus niet.

Over Adegeest
De honk- en softbal-vereniging Adegeest uit Voorschoten is opgericht op 17 februari 1986. Deze middelgrote en zeer gezellige vereniging speelt in Sportpark "Adegeest" in Voorschoten. Momenteel heeft
de ver-eniging 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).

