januari 2019
ALGEMENE ZAKEN NEPTUNUS JEUGD HONK- & SOFTBALL

Het jeugdhonkbal (en softball) is opgedeeld in verschillende teams,
te weten:
- beeball
- pupillen honkbal
- aspiranten honkbal
- junioren honkbal & softball
Trainingen
's Winters zijn de trainingen in een sporthal. De buitentraining start half maart op Neptunus.
Wedstrijden
Vanaf april tot begin oktober vinden er competitiewedstrijden plaats tegen teams uit de regio.
Het vervoer naar de wedstrijden dient, i.o.m. de trainer/teamleider, door de ouders zelf verzorgd te worden
(denk aan carpoolen). De thuiswedstrijden vinden plaats op de Abraham v Stolkweg.
Kleding
De wedstrijden worden gespeeld in wedstrijdtenue bestaande uit boven- en ondershirt, broek, sokken, riem
en pet (kosten ± € 120.-) Aanschaf hiervan gaat via de club. Het uiterlijk van het wedstrijd-tenue wordt
bepaald door de club. Dit betekent dat er geen rugnummers, spelernaam en reclame op mag worden
aangebracht. Honkbalhandschoen, toque, honkbalschoenen, evt een knuppel en een helm kunnen worden
aangeschaft bij Covee (Poldermolen 3, 3352 TH Papendrecht, 078-615 0189).
Andere winkels met honkbalspullen zijn;
en

-SSK-Neuteboom (Heulweg 128-b, 2295 KK Kwintsheul, 0174-501888).
-Forelle (Eikenlaan 259-e, 2404 BP Alphen ad Rijn, 0172-415 118).

Het dragen van een toque is aan te bevelen. Vanaf het pupillenteam is het dragen van een toque verplicht.
Honkbalschoenen kunnen evt vervangen door voetbalschoenen. Tót het juniorenteam zijn metalen spikes
verboden. De honkbalhandschoen dient u zelf aan te schaffen. Beeballers kunnen in het begin tijdens de
trainingen en de wedstrijden een handschoen lenen van de club. Er is een beperkt aantal handschoenen en ze
mogen niet mee naar huis.
...
€ 140,00
... 2008
€ 185,00
... 2004
€ 205,00
... 2001
€ 225,00
... 2000
€ 260,00 dubbellid (hb+sb) € 280
Voor dit bedrag wordt u door de penningmeester een nota per e-mail toegezonden. Deze kunt u in het begin
van het jaar verwachten. Bij drie of meer kinderen uit een gezin geldt een kortingsregeling.
In de contributie zit ook de bondsbijdrage en verzekering. Uw kind kan pas spelen met een bondsnummer,
dus totdat hij/zij officieel is aangemeld bij de bond mag hij/zij geen competitiewedstrijden spelen. Een
nieuw lid wordt pas aan de bond gemeld na betalen van inschrijfgeld. Dit bedrag wordt daarna verrekend
met de contributie. Contributie niet op tijd binnen betekent niet spelen.
De ledenkaart die uw kind na betaling ontvangt geeft recht op bezoek aan alle thuiswedstrijden van het
hoofdklasse-honkbalteam van Neptunus.
Behalve contributie wordt er van leden (en ouders) ook zo nu en dan enig vrijwilligerswerk verwacht.
De voertaal op het veld en in de 'dugout' is Nederlands en in voorkomende gevallen Engels
Contributie
2019

geboortejaar:

2011
2010
2007
2003

Cursussen
Enthousiaste ouders kunnen zich melden voor het volgen van een scorers- en scheidsrechterscursus. Deze
officiële KNBSB-cursussen starten altijd in januari. Ook worden er binnen de club cursussen georganiseerd
waarna u de wedstrijd van uw kind kunt scheidsen en scoren.
Informeer daarvoor bij Peter Hersbach (010-456 9803) <PeMa95@Tiscali.nl>.
Opzeggen lidmaatschap
Behalve opzeggen bij de coach, dient er ook opgzegd te worden bij de ledenadministratie. Dit gebeurt met
een e-mail naar : <sc.Neptunus@hotmail.com>
Informatie
Voor nog meer informatie kunt u terecht op de website www.Neptunussport.com. Hierop staan oa de
wedstrijdschemas.
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Corine Koetsier, bestuurslid Neptunus
( <sc.Neptunus@hotmail.com> t: 0624-106 534)

