
Hallo leden, ouders en verzorgers, 
 
Het einde van de competitie komt inzicht, nog een paar wedstrijden moeten er gespeeld worden en 
dan kunnen de knuppels weer even opgeruimd worden. Maar stil zal het zeker niet worden, want we 
hebben nog een paar leuke activiteiten te doen. Veel lees plezier! 
 
Afsluitweekend op 8 en 9 oktober 
 
Jullie hebben in de afgelopen weken de oproep van Karin al ontvangen. Ik wil jullie vragen zo snel 

mogelijk te reageren op haar oproep, want er moet op logistiek gebied nog wel 
wat gedaan worden. Karin kan hierbij zeker nog wat hulp gebruiken en dit is nog 
een mooi moment om een activiteit bij te schrijven op de “borg-lijst”. 
 
Daarnaast moet er weer een lekker stukje vlees worden besteld en daarom 
willen we graag tijdig weten of je komt. Alle informatie kun je terug lezen op de 
website. 

 
Informatie avond “nieuwe locatie” 
 
Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe locatie. Nodige 
uurtjes gaan hierin zitten, iedere twee weken zitten we als een heuse stuurgroep bij elkaar om de 
voortgang te bespreken. Zelfs officiële aanbestedingstrajecten gaan niet aan ons voorbij. Het nieuwe 
huis krijgt 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. 
 
Binnenkort krijg je een uitnodiging om in het gemeente huis van Houten je te laten informeren over 
de nieuwe locatie en hoe het clubhuis er daadwerkelijk uit komt te zien. Hou je mail of de website 
dus goed in de gaten. 
 
Informatie avond “bestuursactiviteiten” 
 
Hans en ik 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 
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 
vereniging.  
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 en jullie ook 
in de gelegenheid te stellen te informeren naar wat de bestuursfuncties inhouden, organiseren we 
een informatie avond. Je kunt dan met al je vragen terecht, zelfs over niet bestuursfuncties; 
wedstrijdsecretariaat, activiteitencommissies, kantinecommissie, scheidsrechtercommissie en nog 
veel meer. 
Heb je interesse en wil je je graag inzetten voor de vereniging geef dan even door dat je naar de 
informatie avond komt. Je kunt je aanmelden bij het secretariaat.  

http://www.houtendragons.nl/evenementen-kalender/afsluitweekend-2011/
http://www.youtube.com/watch?v=FMeFSQJ41-Q&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=uG_xXmDvxz4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uG_xXmDvxz4&feature=related
http://www.houtendragons.nl/
mailto:secretariaat@houtendragons.nl?subject=aanmelding%20bestuurs%20informatie%20avond


 
!!Nieuwe 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. 
 
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.  
 
 

 
Om deze pagina te onderhouden zijn we op zoek naar een webmaster. Ben je bekent met Wordpress 
en vind je het leuk om leden te helpen hun informatie te plaatsen, laat dan even een bericht je 
achter bij het secretariaat. 
 
Tot slot! 
 
In de maand oktober zal je geïnformeerd worden over het nieuwe seizoen; welk team zit ik, wanneer 
gaan we weer trainen, wanneer begint de nieuwe competitie en hoe kan ik me aanmelden voor de 
nieuwe activiteiten? 
 

O Ja, vergeet je niet de loten van de Grote Club Actie te verkopen, want voor de 
nieuwe locatie hebben we het geld hard nodig! 
 

 
 
Verder willen we jou bedanken voor je enthousiasme en sportiviteit en hopen we je te zien tijdens 
het afsluitweekend, zodat we nog even lekker kunnen napraten. 
 
Met sportieve groet, 
 
Het bestuur en de commissies 

http://www.houtendragons.nl/
http://www.houtendragons.nl/
http://www.houtendragons.nl/feed/
http://www.facebook.com/pages/Houten-Dragons/196370147056529
mailto:secretariaat@houtendragons.nl?subject=aanmelding%20bestuurs%20informatie%20avond
http://www.houtendragons.nl/
http://www.facebook.com/pages/Houten-Dragons/196370147056529

