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Hallo leden, ouders en verzorgers, 
 
Dit is alweer de laatste Newsflash van dit jaar. Ik moet zeggen een jaar 
waarin we toch weer veel leuke dingen hebben meegemaakt. Nog even in 
de herinnering; een geweldige opening van het seizoen, met veel 
aandacht voor de jeugd en een openingstoernooi. We hebben ook dit jaar 
weer nieuwe speler(tje)s mogen verwelkkomen. Jammer genoeg moesten 
we de softbal aspiranten teleurstellen. Veel energie is er gestopt in het 
formeren van het team. Helaas heeft het niet geholpen en moesten we 
het meidenteam terughalen uit de competitie. Gelukkig hebben we een 
aantal meiden weten te behouden en zij zijn zelfs gaan helpen bij het trainen. Hopelijk gaat het ons toch een 
keer lukken om een aspiranten softbalteam bij elkaar te krijgen. We weten in ieder geval dat er een nieuw 
softbal pupillenteam wordt klaargestoomd om ook volgend jaar weer competitie te spelen. Het is Ivar samen 
met een paar enthousiaste ouders gelukt een mooi team te creëren.  
Naast het softbal kunnen we ook terugkijken op een mooi resultaat bij de honkballers. De aspiranten zijn mooi 
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 geworden in hun competitie en dat geldt ook voor de pupillen. Hopelijk gaan ze volgend jaar weer op voor 

de top binnen hun klasse. Tot slot onze toekomst; ja, echt de jongste groep “Beeball” blijft groeien; we zijn het 
seizoen begonnen met twee kleine teams Major en Rookie. Maar ook zij hebben niet stil gezeten. Volgend jaar 
gaan we waarschijnlijk verder met vier Beeball teams. Hopelijk gaat het behalen van de wereldtitel van het 
Nederlands honkbalteam zorgen voor verdere groei. Regelmatig zullen we advertenties en kleine verslagen in 
de krant zetten om het onder de aandacht te brengen.  
Op maandag 6 februari 2012 zal het Sportgala Houten 2011 plaatsvinden. De avond is opgesplitst in 
verschillende delen. Te starten met het kampioenenbal. Tijdens dit gedeelte worden de kampioenen en de 
vrijwilligers van 2011 gehuldigd. Voor het aanmelden van de kampioenen en of vrijwilligers maak je gebruik van 
de volgende gouden link. Ik heb al iemand aangemeld, maar zal niet zeggen wie….! 

 
Verder staat deze Newsflash in het teken van: 

1. Beeball 
2. De activiteiten 2011 en 2012 
3. Onze nieuwe locatie 
4. Aankondiging algemene leden vergadering 
5. De borgregeling! 
6. De wintertrainingen 
7. De website 
8. Oprecht!! 

 
 

Beeball bij de Houten Dragons 
Half november heeft het bestuur besloten naast een honkbal- en 
een softbalafdeling nu ook een Beeball-afdeling in te richten. 
Leander heeft het op zich genomen om als coördinator van die 
afdeling voortaan deel te nemen aan het groot bestuursoverleg. 
Dit is het overleg  dat het kernbestuur (voorzitter, secretaris, 
wedstrijdsecretaris en penningmeester) een paar keer per jaar 
voert met voorzitters van afdelingen en commissies.  
 
Binnen de Beeball 
afdeling gebeurt zoveel 
dat we hebben besloten 

om zo ongeveer elke twee maanden een interne nieuwsbrief voor 
ouders te maken. Eind december is het tweede dubbeldikke 
kerstnummer verschenen. De nieuwsbrief wordt verzonden naar 
ouders van Beeballers. Als jij het leuk vindt die nieuwsbrief ook te 
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ontvangen dan kan dat natuurlijk. Stuur dan even een mailtje van Leander van der Spek. Hij zet je graag op de 
verzendlijst. 
 
 

Activiteiten in 2011 
Naast de competitie honk- en softbal hebben we nog meer activiteiten georganiseerd, we hebben meegedaan 
aan de grote Clubactie, waar mee de club weer een aardig zakcentje heeft verdiend. Het doel was om zoveel 
mogelijk loten te verkopen en geld op te halen voor in onze spaarpot voor het nieuwe complex dat in 2013 
wort geopend. 36 Leden hebben zich actief ingezet om loten te verkopen. Zij hebben in totaal 367 loten 
hebben verkocht, waarvan 2,40 euro per verkocht lot naar de vereniging gaat. Samen we hebben we dus 
880,80 Euro in onze clubkas gestort gekregen. Dit is toch weer 
meegenomen!! 
 
Daarnaast hebben we meegedaan aan verschillende toernooien. 
De ene meer succesvoller dan de ander, maar dat mag de pret niet 
drukken. Als klap op de vuurpijl hadden we natuurlijk ons 
afsluitweekend wat vol stond met activiteiten, maar waar we ook 
wel wat moesten laten varen, omdat het met bakken uit de lucht 
kwam. We hebben we heerlijk “droog” gebarbecued! De volgende 
ochtend hebben we gelukkig goed weer gehad en konden de 
rokjes uit de kast komen.  
 
In november hebben we samen met de KNBSB een scholentour 
georganiseerd. Leerlingen van de H. Familieschool, De Stek, de 
Montessori Houten en de St. Michielschool hebben drie gymlessen 
gekregen van instructeurs van de KNBSB. Ze maakten in deze 
lessen kennis met Beeball. Leander en Ivar hebben in een groot 
aantal keren geholpen tijdens de lessen.  
 
Tot slot hebben we onze aller kleinste weer blij kunnen maken met 
een bezoekje door Sinterklaas. Voor een uitgebreid verslag word je 
verwezen naar de website. 
 
 

Activiteiten in 2012 
 
Zodra de competitie 2012 bekend is zullen de andere activiteiten bekend worden, zoals o.a. 
een bedrijventoernooi en scholentoernooien enz. 
 
De volgende activiteiten kunnen alvast in ieders agenda geschreven worden: 
 

 Dinsdag 24 januari Nieuwjaarsreceptie 

 Dinsdag 24 januari Algemene leden vergadering 

 Zondag 12 februari Sponsoractiviteiten t.a.v. het goede doel en het nieuwe complex 

 Zaterdag 03 maart Klussen dag 

 Zaterdag 10 maart Klussen dag(als 3 maart afgelast wordt vanwege slecht weer) 

 Zaterdag 31 maart Openingsweekend 

 Zondag 01 april  Openingsweekend 

 Dinsdag   24 april Dag van de sport (voor het voortgezet onderwijs) 

 Zaterdag 06 oktober Feestavond( afsluiting v/h seizoen) 

 Dinsdag 27 november Sinterklaasfeest voor de Rookie beeballers. 
 
Deze activiteiten met uitzondering van het Sinterklaasfeest zijn voor alle teams. We hopen dan ook dat, nu de 
data van de activiteiten vroegtijdig bekend zijn, dat iedereen van de partij zal zijn. 
Ruim voorafgaand aan de activiteiten wordt een ieder via de contactpersonen op de hoogte gebracht over de 
inhoud en hoe je je kunt aanmelden om te helpen. Wij hopen dat leden en/of ouders ons dit seizoen zoveel 
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mogelijk komen helpen, zodat alle activiteiten die we organiseren door kunnen gaan. Het is altijd een gezellige 
en sportieve happening bij de Houten Dragons. Meehelpen is ook zorgen dat je je borgsom terugverdient! (zie 
uitleg over de activiteiten borgsom verder op in de news flash. 
 
Wanneer je vragen, suggesties of je hulp wilt aan bieden, neem dan contact op met Nicole de Rooy en Karin 
Visscher 
 
 

Informatie avond “nieuwe locatie” 
De contouren beginnen zich al te tekenen. De voorbelasting is begonnen, te beginnen met de Hockey velden en 
het clubgebouw. In het voorjaar beginnen ze met de voorbelasting van het honk- en Softbalveld. In november 
is er een voorlichtingsavond geweest op het gemeentehuis. Hier kon je zien hoe het clubgebouw er uit komt te 
zien. Nu de vergunningen zijn aangevraagd is het aan de verenigingen de beurt om zich bezig te gaan houden 
met de invulling en ook de inrichting. Verschillende werkgroepjes worden opgericht. Onze eigen Tineke zal 
namens de Houten Dragons deelnemen aan de werkgroep inrichting clubgebouw. Zij zal samen met de andere 
verenigingen en een team van de vereniging nadenken hoe de verschillende verenigingen hun eigen identiteit 
kunnen realiseren. Ook op technisch gebied kennen we een werkgroep. Onder leiding van mijzelf, samen met 
Ab en Henri buigen we ons over de inrichting van de velden. Bijvoorbeeld verlichting maar ook trainingsruimte, 
hekwerk en dug-outs passeren de revue. Al met al wordt menig uurtje er ingestopt om jullie een mooie nieuwe 
locatie te geven waar we in de toekomst mooie wedstrijden kunnen spelen. Iedere twee weken zitten we als 
een heuse commissie bij elkaar om de voortgang te bespreken. Zelfs officiële aanbestedingstrajecten gaan niet 
aan ons voorbij. 

 
Het nieuwe huis heeft al echt een “gezicht”. Op alles wordt gelet, want met drie verenigingen in één gebouw 
wil je natuurlijk ook je eigen identiteit hebben. Het interieur gaat hier bij helpen. Ook de velden krijgen de 
nodige aandacht. Er wordt zelfs gewerkt aan verlichting op het softbalveld. Althans de voorbereidingen hiertoe, 
want de vereniging moet zelf zorgen voor de palen en de lampen en uiteindelijk de rekening voor het gebruik. 
Hiervoor gaat de vereniging op zoek naar sponsoren. Dus als je hierbij kunt helpen dan willen we graag een 
beroep doen op jouw netwerk, wellicht voelen zij zicht tot de vereniging aangetrokken.  
 
Wanneer je een impressie wil hebben van de locatie neem dan hier een kijkje en hier voor een 3D impressie 
een kijkje. 
 
 

Aankondiging algemene leden vergadering 
De ALV zal op 24 januari 2012 plaatsvinden in de Meerkoet aanvang 20:00, vooraf hebben we onze jaarlijks 
nieuwjaarsborrel, vanaf 19:00 uur ben je van harte welkom. De ALV kent een vaste agenda welke begin januari 
zal worden verspreid. Wil je wat op de agenda laten zetten om te bespreken stuur dan een mail naar het 
secretariaat, met je naam en het onderwerp.  
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(her)Verkiezing bestuursleden 
Elk jaar vindt er ook een aankondiging plaats over de verkiezing van het bestuur, zo ook dit jaar. 
Hans (Penningmeester) en ik (Voorzitter) zitten al weer 5 jaar in het bestuur. Hans heeft aangegeven dat hij nu 
ook graag andere dingen wil doen bij de vereniging en ik ga me inzetten als directe verantwoordelijke binnen 
de op te richten Stichting van de nieuwe locatie. Op deze wijze worden de belangen van de vereniging 
behartigd op de nieuwe locatie. Voorwaarde is wel dat je geen bestuursverantwoordelijkheid hebt binnen de 
deelnemende verenigingen. Aangezien Nicole zich gaat inzetten binnen de activiteitencommissie zijn we ook 
opzoek naar een nieuwe secretaris. Om te zorgen voor continuïteit hebben we onderling afgesproken niet 
allemaal gelijktijdig op te stappen, maar dit gefaseerd te doen. Ik zal wel per 24 januari mijn voorzitterschap 
overdragen, daar ik dan overstap naar de stichting. Ik blijf wel verantwoordelijk voor de uitplaatsing en zal 
daarom de commissie “uitplaatsing” voorzitten. De toekomstige voorzitter is dan ook deelnemer, naast de 
bestaande commissieleden. Deze commissie zal per september 2013 worden opgeheven als alles is 
overgedragen aan het bestuur. 
 
Tijdens de laatste ALV hebben we aangegeven dat we dit jaar willen gebruiken om te kijken naar goede 
vervanging. Een ding is zeker wij moeten worden vervangen. Om dit goed te doen hebben we in november een 
informatie avond georganiseerd. Je kon dan met al je vragen terecht, zelfs over niet bestuursfuncties; 
wedstrijdsecretariaat, activiteitencommissies, kantinecommissie, scheidsrechtercommissie en nog veel meer. 
Het doet ons deugt dat enkele ouders ook daadwerkelijk de moeite hebben genomen om te komen 
informeren. Of hier daadwerkelijk ook vervanging bij zit weten we nu nog niet! 
 
Je kunt je tot uiterlijk vrijdag 20 januari 2012 aanmelden om een uitdagende rol te willen invullen en je hard te 
maken voor de vereniging. Heb je interesse en wil je je graag inzetten voor de vereniging geef dan even door 
dat je een van de vacatures wilt invullen. Je kunt je aanmelden bij het secretariaat. We zijn je graag op 24 
januari bij de borrel en het ALV. 
 
 

De borgregeling! 
Ook dit jaar hebben we gezien dat de regeling bijdraagt aan een positieve inzet van vrijwilligers, er zijn ook 
leden/ouders die een bewuste keuze hebben gemaakt en heb gekozen voor de afkoop. Voor de goede orde 
geven we nog even een korte uitleg over de juiste invulling. We doen dat in de vorm van een voorbeeld: een 
gezin met minimaal 2 actieve leden!  
Zoals 2 jaar geleden in de ledenvergadering is afgesproken betaal je 25 euro borg voor je kantinediensten 
namens de kantinecommissie en 25 euro borg voor je activiteiten namens de activiteitencommissie. Deze staan 
apart van elkaar. Als voorbeeld in het geval van twee actieve leden moeten er 4 (2 x 2) activiteiten voor de 
activiteitencommissie gedaan worden en 4 (2x2) kantinediensten voor de kantinecommissie, om je borg terug 
te verdienen. 
Het is niet zo dat, als je meer activiteiten hebt gedaan en niet genoeg kantinediensten of andersom dat dit 
i.p.v. kan. De kantinediensten die gedraaid worden tijdens de activiteiten vallen onder de 
activiteitencommissie. 
Als iemand aan het eind van het seizoen ziet dat hij of zij wel genoeg activiteiten heeft gedraaid maar te weinig 
kantinediensten en er komt nog wel een activiteit aan waar kantinediensten voor nodig zijn dan kan er in 
overleg besloten worden om deze kantinedienst mee te rekenen bij de kantinecommissie, maar dit is niet 
vanzelfsprekend. Heb je voor 1 van de commissies niet voldaan, dan ben je 1x je borg van 25 euro kwijt heb je 
voor beide commissies niks gedaan dan ben je je 50 euro borg kwijt. Naast de activiteiten van deze commissie 
worden ook een aantal andere activiteiten toegekend die onder deze regeling vallen, dit wel onder de strikte 
voorwaarde dat deze het gehele seizoen worden uitgevoerd! Welke activiteiten worden onder de regeling 
verstaan?; 

1. Activiteiten aangewezen door de activiteitencommissie (zie kalender); 
2. Coaches, Trainers, Scheidsrechters en commissieleden; 
3. Team coördinatoren (alleen als zij zich voor het gehele seizoen verbinden). 

 
Overige team gerelateerde activiteiten, zoals scoren, autorijden, velduitzetten, etc. vallen niet onder deze 
regeling.  
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De vereniging heeft gemeend deze regeling op te zetten, opdat er een gelijke last wordt verdeeld over alle 
leden. De regeling is in 2009 door de ALV aangenomen. Kijk op de website voor meer info. 

 
 

De wintertrainingen 
De wintertrainingen beginnen weer bijna. Onderstaande opgave geeft een overzicht waar en wanneer je traint. 
Heb je nog vragen neem dan contact op met je trainer. 
 

Softbal vanaf 10 Jan 2012 
Pupillen softbal    dinsdag   18.00-20.00 Den Oord 
Heren sb/dames sb/recreanten  woensdag  19.00-20.30 Den Oord 
Pupillen softballen P/C   donderdag  18.00-19.00 De Vlinder 
 

Honkbal vanaf 7 Jan 2012 
Beeball      zaterdag  09.00-11.00  Den Oord 
Pupillen     zaterdag  11.00-12.30  Den Oord 
Aspiranten    zaterdag  12.30-14.00  Den Oord 
Junioren     zaterdag  14.00-16.00 Den Oord 
Senioren    volgt (via Henri) 
 
De P/C trainingen zullen plaatsvinden op vrijdagavond vanaf 13 januari 2012, tijdstip wordt tijdig doorgegeven. 
 
Voor de pupillen-honkbal is er een combinatie bedacht op de donderdagavond in zaal ‘De Vlinder’. 
Om en om trainen van pupillen soft- en honkbal op de donderdag van 18.00-19.00 uur. 
De softbalpupillen starten 12-01-2012 en de honkbalpupillen starten 19-01-2012. Jullie worden hierover nader 
ingelicht. 
 
 

!!Website!! 

 
 
Ik hoop dat jullie al veel gebruik gemaakt hebben van de nieuwe website. Met dank aan Jos van Brummelen 
voor de bouw, heb ik al de nodige informatie op de site geplaatst. Enkele zeer actieve medestanders hebben 
geholpen om de informatie te verzamelen en over te brengen naar de nieuwe website. Elke team heeft zelfs 
zijn eigen pagina. Enkele coaches hebben al een verhaaltje geschreven en er staat ook een leuke team foto bij. 
Ook kun je de actuele wedstrijdstanden op zoeken. Deze kun je vinden bij je eigen team onder 
wedstrijdprogramma. 
 
Ik jullie melden dat Ivar van der Loos ons helpt om de website te beheren. Je mag dus ook hem je stukje 
aanleveren of vragen stellen. Ik wens Ivar dan ook veel plezier en nu al bedanken voor deze intensieve taak. 
 
Wil je tijdig worden ingelicht wanneer er iets op de website wordt gezet, maak dan gebruik van deze RSS-feed 
mogelijkheid. 
 
Eveneens zitten we op facebook. Hier vind je leuke reacties en zie je wat er actueel gebeurd, we hebben een 

aantal enthousiastelingen die regelmatig berichtjes versturen, zelfs tijdens de wedstrijden.  
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Tot slot! 
De afgelopen dagen krijg ik mail binnen die mij eens te meer zeggen waarvoor wij (vrijwilligers, ouders, leden) 
het doen. Ongevraagde en gevraagde inzet om een vereniging te helpen waar het kan. Een vereniging is 
namelijk niet alleen maar voor leden, maar ook door leden. Met onderstaande mail “Oprecht” wil ik dan ook 
deze News Flash afsluiten en wil jullie allemaal bedanken die zich voor de vereniging inzetten. Zonder jullie is 
datgene wat we nu bereikt hebben en in de toekomst ook zullen bereiken niet mogelijk. 
 
 
Verder willen we jou bedanken voor je enthousiasme en sportiviteit en hopen we je te zien tijdens de 
nieuwjaarsborrel en de ALV, zodat we nog even lekker kunnen napraten. 
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Oprecht. 
 
Beste geïnteresseerde, 
 
Ik wil je er op wijzen dat er best wel vaak personen zijn die, op het moment van te nemen beslissingen, spreken van ‘de vereniging’. 
Ik vraag me dan af of de persoon in kwestie weet dat zij of hij onderdeel is van ‘de vereniging’? 
Er zijn er een aantal die zich wat hechter betrokken voelen bij die vereniging en vervullen dan de benodigde taken om het bestaansrecht van 
een vereniging te bewerkstelligen. 
Algemeen gezien hebben de betrokkenen zich als spelend lid of als ouder van een (jeugd)speler bij de vereniging aangemeld. 
Ik kan je dus verzekeren dat een ieder die zich inzet voor ‘de vereniging’, dit volledig vrijwillig doet. 
Dus van voorzitter tot aan assistent trainer en scheidsrechter; het zijn allemaal vrijwilligers en vooral mensen. 
 
Ik heb altijd vanaf dat ik trainer coach ben, bij meerdere verenigingen, bewondering en waardering gehad voor deze vrijwilligers (ga er 
maar eens aan beginnen; naast een gezinsleven en een drukke baan: voorzitter) 
Onze voorzitter heeft daarnaast ook nog eens de taak op zich genomen om zitting te nemen in een commissie voor de aanleg en 
bestedingen van onze nieuwe accommodatie. 
 
De vrijwilligers:   
Erick Schabracq   : voorzitter 
Hans Feikema     : penningmeester 
Nicole de Rooij     : secretariaat 
Alfa Bloemers       : wedstrijdsecretariaat 
Karin Visscher      : Activiteitencommissie/trainer-coach 
Tineke Matulessy  : inkoop/kantineroosters 
Luuk Wijgers       : aanstelling/indeling scheidsrechters 
Walter de Rooij &  
Joost van Kleef : materiaalcommissie 
Sylvia Broekhoff : kledingcommissie  
Ab ten Have          : technische commissie softbal/trainer-coach 
Henri de Ruiter       : technische commissie softbal/trainer-coach 
Leander v.d. Spek : technische commissie beeball/trainer-coach 
 
En last but not least de trainer-coaches, assistenten en begeleiders: 
beeball           : Leander van der Spek, Sylvia Broekhof en enthousiaste ouders als assistent trainer en begeleider. 
pupillen HB    : Björn te Boekhorst, Ronald Lande, ondergetekende, Anouk en Andor van Dijk als begeleiders. 
pupillen SB      : Ivar Hoogenboom, Maureen Schabracq en beleiders. 
Aspiranten HB  : Walter de Rooij, Joost van Kleef, Ruben Kwetsie en Paul Gelsema en begeleiders. 
Junioren HB    : Raggy Harnisch en dhr. Hollman als vaste scoorder. 
senioren HHB : Ondergetekende en spelers. 
senioren DSB  : Dirk (Wijk Lions), Remco Lablans en spelers. 
senioren HSB  : Ondergetekende, Ab ten Have en spelers. 
 
Ik ben zeer trots op wat wij en spelers afgelopen seizoen gepresteerd hebben met onze jeugdteams. 
Dat we als technisch kader hebben weten te bewerkstelligen dat er met veel plezier en fanatisme gespeeld is. We hebben kunnen 
constateren dat onze jeugd zeker leergierig blijkt. 
Resultaten zijn bij allen bekend. 
Laten we dat in seizoen 2012 continueren. 
 
Met dit schrijven wil ik alle leden van Houten Dragons Oprecht danken voor wat zij voor “Onze Vereniging” betekenen! 
 
Een gezond, gezegend en vooral sportief 2012 gewenst verblijf met 
 
Vriendelijke en Sportieve groeten, 
 
Henri de Ruiter, 
Technische commissie honkbal(trainer-coach) 
 
 


