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Van de voorzitter
door: Camillo Hogenbirk

Na een lange, lange tijd is de competitie weer begonnen en we hebben allemaal
weer kunnen proeven hoe wedstrijden smaken. De trainingen zijn goed doorgelopen
en zijn gelukkig maar een enkele keer verhinderd door de regen. Sommigen hebben
zelfs al weer een toernooi gespeeld. Dat smaakt naar meer! Nu het einde van het
seizoen nadert maken we ons op voor de eindsprint. 

September wordt een drukke maand waar we nog veel hulp bij nodig hebben: de
bemensing van onze kraam tijdens 4 Mijl van Assen, loten (ver)kopen tijdens de
Grote Clubactie, contact met onze (oud) sponsoren en uiteraard het lustrumfeest
met een prachtig programma, zoals het Nederlands Baseball5-team dat een demo
komt geven, en natuurlijk een gezellige BBQ. Mocht je je nog niet opgegeven hebben
voor de BBQ, doe dat dan alsnog!  
En na het lustrum gaat de blik alweer vooruit naar 2022. Hopelijk laten we corona
dan achter ons. Maar dat betekent ook dat we bijbehorende overheidssteun zullen
moeten missen en dat we dus ook weer actief de derde geldstroom moeten
activeren: reclame-inkomsten, activiteiten, Grote Clubactie, maar ook
promotiezaken zoals de 4 Mijl van Assen, onderhoud van de website (influencers) en
andere activiteiten die de club meer bekendheid en leden kunnen opleveren.  

En dan komen we bij iets heel belangrijks voor 2022: vrijwilligers. We kunnen niet
bestaan zonder vrijwilligers die taken op zich willen nemen. Gelukkig hee� Rick
Maathuis zich aangemeld als veldbeheerder. Bedankt, Rick! Het resultaat is al gelijk
te zien in de reparatie van de batting-practicehekken. En dat die nodig zijn bij
inslaan, daar kan ik (gelukkig nog) van meepraten. Het recreantentoernooi in
Deventer werd bijna voortijdig voor mij afgebroken doordat ik tijdens het inslaan een
snelle teruggeslagen bal vol op mijn hoofd kreeg. Mochten er dus klussen of
beschadigingen opgemerkt worden door de leden, geef die dan per app of mail door
aan de voorzitter, dan kan ik het doorgeven aan Rick.  
Maar we hebben nog meer vrijwilligers nodig, niet alleen op en rond het veld maar
ook in het bestuur. Ik heb het vaker aangegeven: zonder vrijwilligers geen club.
Jullie weten uit de eerdere edities van Line Drive dat we diverse vacatures hebben
(zie de lijst verderop in deze nieuwsbrief). Tot nu toe hebben we het gemis van die
rollen nog kunnen opvangen met de resterende bestuursleden, maar dat lukt
volgend jaar gewoonweg niet meer. Vele handen maken licht werk, dus meld je snel
aan bij mij, dan zorgen we er met z'n allen voor dat we volgend jaar nog honk- en
so�bal kunnen spelen in Assen! 

Vanuit een zonnig Frankrijk wens ik jullie veel leesplezier met deze Line Drive.
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Spek de kas van je club! 

door: Merel Goedvolk

Dit jaar gaan wij weer meedoen met een boodschappenactie van Jumbo, een leuke
en vrijblijvende actie die ons kan helpen in deze lastige tijd voor de club. 

Voor iedere € 10,00 aan boodschappen bij een van de vier winkels van Jumbo  in
Assen ontvang je een voucher ter waarde van € 0,10. Dat lijkt misschien niet zo veel,
maar hoe meer leden, familie, vrienden en bekenden gaan sparen, hoe hoger het
bedrag wordt. De voucher bevat een unieke streepjescode die je thuis, online via de
website van Jumbo, kunt verzilveren en doneren  aan onze club. In elk  van winkels
staat ook een Pioneers-box waar je de vouchers ook in kunt doen; wij zorgen er dan
voor dat ze verzilverd worden.  

De actie loopt van 22 september tot en met 17 november 2021. Een fijne, lange
periode waarin we met z’n allen veel boodschappen kunnen doen en dus goed
kunnen sparen voor de club. 

We rekenen op jullie boodschappen!!!

Grote Clubactie 2021  

door: Merel Goedvolk

Op zaterdag 18 september 2021 gaat de Grote Clubactie 2021 van start en natuurlijk
doen wij daar opnieuw aan mee! Zoals in de vorige Line Drive al gemeld hebben we
een mooi spaardoel dit jaar. Het net van de slagkooi  die naast ons clubgebouw
staat  is heel hard aan vervanging toe. Daarom gaan we het net proberen te
vervangen met het geld dat we ophalen met de Grote Clubactie 2021. 

De Grote Clubactie hee� het dit jaar nog aantrekkelijker gemaakt om loten te
verkopen: er is voor iedereen een persoonlijke online verkooppagina, waarop je kan
zien hoeveel loten je hebt verkocht (je kan zelfs aangeven hoeveel loten jij zou willen
verkopen), hoeveel badges je hebt gewonnen en wat de tussenstand is. Wanneer je je
eerste lot verkoopt, heb je al direct je eerste online  badge gewonnen. Op jouw
persoonlijke verkooppagina staan ook verschillende filmpjes met tips en tricks om
zoveel mogelijk loten te verkopen én  hoe je mee kunt doen met winacties. Maar
uiteraard hebben we ook binnen de vereniging dit jaar weer een winactie! 

De pupillen ontvangen binnenkort een verkoopboekje met daarop een persoonlijke
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QR-code. Verder krijgen jullie allemaal, op zaterdag 18 september, een mail met
daarin jullie persoonlijke QR-code die je weer kunt delen via mail, WhatsApp,
Snapchat, enzovoorts! Mocht je, net als de pupillen, ook een verkoopboekje willen
ontvangen, dan kan je een mailtje  met  daarin jouw  naam en adres sturen naar
activiteitencommissie@thepioneers.nl. We zullen er dan voor zorgen dat je zo snel
mogelijk een verkoopboekje ontvangt. 

Hier alvast onze link: https://lot.clubactie.nl/lot/sportclub-the-pioneers/40176 

Heel veel succes met de verkoop!!!

Penningmeester gezocht! Iets voor jou? 

door: Egbert Spruijt

Een fascinerende vraag. Maar wat doet een penningmeester eigenlijk? Misschien is
het dan eerst beter om bij jezelf na te gaan of je het leuk vindt om met cijfers (Excel)
en met geld bezig te zijn, zonder dat je daarvoor gediplomeerd boekhouder hoe� te
zijn. Want dat is eigenlijk alles. Inkomsten en uitgaven van de vereniging bijhouden
en controleren. Je steunt daarmee de club. Immers zonder vrijwilligers draait
die niet. 
  
Wat meer formeel samengevat hee� de penningmeester het beheer over de gelden
van de vereniging. In overleg met het bestuur int hij contributies en andere gelden en
voldoet de rekeningen van de vereniging. Hij bereidt de door het bestuur in te dienen
begroting voor. Hij brengt op de algemene ledenvergadering verslag uit over zijn
beheer in het afgelopen jaar en gee� een overzicht van de financiële toestand van de
vereniging. Zijn jaarlijkse rekening wordt onderzocht door de
controlecommissie. Het kost niet veel tijd, gemiddeld een paar uur per week. Maar
dat bepaal je voor een groot deel zelf. Want uiteindelijk geef je zelf ook vorm en
inhoud aan die taak. 
  
Verder is de penningmeester lid van het algemeen bestuur. En dat betekent voor en
namens de club contacten onderhouden met leden, KNBSB, leveranciers, sponsors
etc. Maar ook samen met de andere bestuursleden beslissingen nemen, standpunten
formuleren en communiceren. Kortom, zorgen dat de vereniging (ook onder lastige
omstandigheden) zo goed mogelijk draait. Een keer per maand wordt er gezamenlijk
zo’n twee uur vergaderd. Nuttig maar vooral ook heel gezellig. 
   
Het gaat te ver om hier in detail een opsomming van alle taken te formuleren.
Uiteraard bestaat zo’n overzicht wel en wil ik dat graag toelichten als je ervoor voelt
of overweegt op deze manier gedurende een kortere of langere periode bij te dragen
aan het voortbestaan van de club. Het staat namelijk altijd vrij om te stoppen als je
dat wilt. Gewoon laten weten!

Gezocht: bemensing stand tijdens 4 Mijl van Assen 

Op 11 september a.s. hebben we van 12 tot 18 uur een stand in Marsdijk tijdens de 4
Mijl van Assen. Om die te bemensen en zo de club te promoten, kunnen we nog wat
mensen gebruiken. Kom je langs en help je mee? Neem dan contact op met de
activiteitencommissie via activiteitencommissie@thepioneers.nl. 

Vacatures 

We zijn per direct op zoek naar een 

Bestuurssecretaris,
Algemeen bestuurslid,
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Trainer/coach honkbal Senioren,
Coördinator clinics (scholen) en een
Privacy -coördinator.

Daarnaast zijn de volgende functies per februari/maart 2022 (ALV) vacant: 

Penningmeester,
Algemeen bestuurslid en 
Activiteitencommissie.  

Help mee!  
Zonder bestuur,  technisch kader en andere vrijwilligers kan de club niet
voortbestaan! Met een paar uurtjes per maand zijn we al heel erg geholpen! Wil je
meer informatie over deze vacatures?  Stuur dan een e-mail naar het bestuur
(bestuur@pioneers.nl).

Hierbij nodigen we jullie uit  voor het lustrumweekend op vrijdag 24 september,
zaterdag 25 september en zondag 26 september 2021! Alle leden en hun familieleden
en vrienden zijn van harte welkom om deze dagen mee te doen en het lustrum mee
te vieren.  

Het programma ziet er als volgt uit:

Vrijdag 24 september 
16.00 - Trainingskamp aspiranten en
junioren (met een spooktocht en een
filmavond) 

Zaterdag 25 september 
10.30 - Opening weekend (door Bob
Bergsma en Camillo Hogenbirk) 
11.00 - Activiteiten voor pupillen
(springkussen en slidingbaan) 
11.00 - Clinic Baseball5 door NL team

14.00 - Wedstrijd: aspiranten – junioren 
17.30 - Barbecue 
18.30-0.00 - Vuurkorven en quiz  

Zondag 26 september 
11.00 - Receptie leden en oud-leden 
13.00 - Wedstrijd recreanten en oud-
leden 
16.30 - Afsluiting lustrumweekend 

 

Tijdens het hele weekend zullen de coronamaatregelen in acht genomen worden
met daarbij de basisregels: bij klachten blijf thuis, was regelmatig je handen, houdt
1,5 meter afstand en schud geen handen. Mochten de regels aangepast worden dan
geldende de dan geldende regels. Om de 1,5 meterregel te kunnen garanderen
verzoeken wij iedereen die wil zitten  een eigen stoel mee te nemen. Natuurlijk
zullen er zitplaatsen zijn maar niet voor iedereen op 1,5 meter. 

Voor wie zelf een balletje wil slaan: de slagkooi is het hele weekend open! 

Wil je nog meedoen aan het trainingskamp, de barbecue en/of aan de wedstrijd op
zondag, geef je dan op via activiteitencommisie@thepioneers.nl. Voor aanvullende
vragen of informatie kun je ook naar dat mailadres mailen. 

We hopen jullie allemaal te zien tijdens dit weekend. We hebben er zin in en rekenen
op mooi weer!!! 

Organisatie Lustrumweekend

Lustrumweekend (24-26 september 2021)
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•   Zaterdag 11 september 12.00 - 18.00 u | 4 Mijl van Assen 
•   Zaterdag 18 september | Start Grote Clubactie 2021 
•   Weekend 24 - 26 september | Viering 50-jarig jubileum 
•   Donderdag 30 september | Bestuursvergadering 
 

Opzeggingen: 
•    Jasper Kappen - honkbal junioren
•    Ger Kappen - trainer/coach honkbal junioren 

Verjaardagen (september-november): 
•    Ireen Verheul - 6 september 
•    Henk Schreurs - 8 september 
•    Jesper Prins - 16 september 
•    Michael van Etten - 17 september 
•    Ruud Franken - 18 september 
•    Sophie Mast - 25 september 
•    Mart van der Ark - 28 september
•    Frank Kuper - 1 oktober 
•    Ryan Wouda - 8 oktober 
•    Caro van Etten - 9 oktober 
•    Marcel Philips - 10 oktober 
•    Susanne Lotterman - 15 oktober 
•    Leonard van der Meulen - 3 november 
•    Jamie Teunissen - 13 november 
•    Wouter Meertens - 14 november 
•    Jelmer Dorschman - 26 november

Sc The Pioneers wordt gesponsord door:

Om te onthouden...

Personalia



Sponsoren zijn altijd welkom dus als je een bedrijf kent dat wel een spandoek wil
ophangen of op een andere manier onze club wil helpen, stuur dan een e-mail aan
Laurens Hogenbirk. Het e-mailadres van de club vind je onderaan deze nieuwsbrief.

Wil je zelf ook The Pioneers sponsoren, zonder dat
het je iets kost? Dat kan! Doe al je internetaankopen
via Sponsorkliks en help daarmee onze club! Klik op
het Sponsorkliks-logo voor meer informatie.

Velden en kantine:  
Dijkveldpad 1A 
9403 TC Assen 

Correspondentieadres: 
Postbus 910 
9400 AX Assen 

E-mail:        info@thepioneers.nl 
Website:     www.thepioneers.nl 
Telefoon:    06-12345678 

Bankrekening: NL05 INGB 0002 2575 08 

Volg The Pioneers: 

Sportclub The Pioneers
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