Beste leden/sympathisanten,
Nu we voor de aftrap van het nieuwe seizoen komen, is er no wat informatie dat we jullie willen meedelen.
Openingsmatch baseball:
De eerste match van onze baseball heren in de GOLD LEAGUE vindt plaats op zaterdag 15 april op ons eigen
veld. Het zal een doubleheader zijn waarvan de eerste match start om 12.30u en de 2e match op 15.30.
Iedereen welkom!
[cid:04c871a9-bfd2-4fbc-8862-335ae575e311]
Trainingen:
De trainingen zijn reeds van start gegaan. Toeschouwers zijn steeds welkom.
Jeugd=> dinsdag van 18u tot 19.30 en woensdag van 18.30u tot 20u
Dames=> woensdag van 18.30u tot...
Baseball heren=> dinsdag en donderdag van 19u tot ...

Lidgeld:
Een dringende oproep van het bestuur aan de mensen die hun lidgeld nog dienen te betalen. Gelieve dit zo snel
mogelijk te doen zodat ieders licentie tijdig in orde kan gebracht worden. Betalen kan op ons rekeningnummer
IBAN: BE36 7755 9910 7181 - BIC: GKCC BE BB - BTW: BE 0415 171 777 met vermelding van de naam van de
speler en de ploeg.

Toogbemanning:
Om de bezoekers steeds te kunnen voorzien van een hapje en drankje, is het belangrijk dat er voldoende
mensen zich opgeven voor de toog/broodjeskraam. Om dit goed te kunnen regelen heeft Tycha Claes een lijst
opgemaakt waarop je je kan inschrijven voor hulp tijdens een welbepaalde match. Gelieve allen eens na te
kijken wanneer je eventueel zou kunnen helpen en je vervolgens op de lijst in te schrijven die aan de
inkomdeur van onze kantine hangt. Je kan jezelf ook opgeven bij Tycha via Facebook.
Als iedereen afwisselend zijn steentje bijdraagt zullen minder vaak dezelfde mensen dit moeten doen.
Bovendien draagt dit bij tot ons groepsgevoel en zullen onze supporters en andere bezoekers je zeer dankbaar
zijn!
[cid:db6229c0-feb8-4b6a-824a-6797cd5e6bf0] [cid:2c76d1f5-0758-4a1a-8c81-6039bb5803ce]
Nog enkele kleine mededelingen:
Paasactie: Wij herinneren jullie graag nog eens aan onze paasactie. Paaseitjes nog steeds de bestellen bij Evi
Van Hove.
[cid:6172dcf8-14b5-4f1d-97d8-21d78d811f12]
Acties Valencia: Er zijn reeds enkele acties gebeurd ten voordele van het EK in Valencia voor de 1ste ploeg
baseball heren (1BB). Wij bedanken alvast iedereen die hierbij aanwezig was en zo zijn steun heeft gegeven! Er
zijn op dit moment no enkele acties in voorbereiding waarvan we jullie op de hoogte brengen zodra deze
officieel van start gaan. Wie nog ideeën heeft mag zich steeds aanbieden bij Luc Van Hove.
Sportkamp jeugd: Inschrijven voor het sportkamp kan nog steeds. Zie voor verdere info in de vorige
nieuwsbrief of vraag meer info bij Evi Van Hove.
Sponsoring: Wij zijn op zoek naar ballensponsors. Deze zijn van groots belang om onze matchen zonder
problemen te kunnen laten doorgaan met voldoende ballen. Ballensponsor kan je al worden voor een bedrag
van slechts €70/ballendoos. Er zal voor deze ballensponsors een vermelding gemaakt worden in onze kantine.

Je mag voor deze aanvraag, en eventuele andere voorstellen van sponsoring, contact opnemen met de
sponsorcel (Charlotte en Shana).
Benefiet: Zie bijgevoegd document voor meer info.

Tot de volgende!
Het bestuur

[cid:c5c41487-c2c9-4190-be59-9319026b269b]
Roger Wouters
All Service
Tel.: +32 03 457 59 41 e-mail:rwall@telenet.be
[cid:bef94d5a-a5d3-43fc-96ed-ca2bd5391ef0][cid:24be22fa-16e1-4fec-a0ff-ef36c5af2f08]
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