Extra editie van the new strike
nieuws van de kantine.
10e KVvM toernooi.
________________________________________________________________________

Het nieuws waar we allemaal zo naar uitzien !!!!!

Beste Leden,
Langs deze weg wil het bestuur jullie op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkeling ten
aanzien van de bouw van de kantine.
De Stichting Financiering bouw sportaccommodaties, die de gemeente adviseert over de
subsidieaanvraag, heeft recent een positief advies gegeven. Dit houdt in dat nu als allerlaatste de
gemeente het advies moet goedkeuren in een commissievergadering. We gaan er van uit dat dit een
hamerstuk is en geen probleem meer zal opleveren. Hierna zullen alle gelden beschikbaar komen en
kunnen we met de bouw van de kantine beginnen.

Regelmatig krijgt het bestuur de vraag wanneer de eerste paal de grond in gaat. Daar durven wij
geen antwoord op te geven omdat het van diverse factoren afhangt zoals wanneer zijn de gelden
beschikbaar, wat is de planning van de aannemer en moeten er nog voorbereidende
grondwerkzaamheden plaatsvinden.
We zullen jullie steeds via de website http://www.ovvo-amsterdam.nl/ op de hoogte houden van de
laatste stand van zaken.
Verder heeft de KNHSB het licht bij het softbalveld voor de komende vijf jaar goedgekeurd. Dat
betekent dat we meer ruimte krijgen om de wedstrijden te plannen.
Namens het bestuur hoop ik jullie weer voldoende te hebben geïnformeerd.
Jan Willem Haak
Voorzitter OVVO
________________________________________________________________________________

Het 10e KvVM toernooi wederom een succes !!!
Het 10e KvVM toernooi, gehouden op donderdag 9 mei, is wederom een succes geworden.
Dit toernooi wordt elk jaar georganiseerd ter nagedachtenis aan Karin Verbeek van Mourik.

Bij een aangenaam zonnetje met bijbehorende temperatuur was het zeer gezellig en werd er
leuk softbal gespeeld door ervaren maar zeer zeker ook onervaren softballer/sters.

Het was leuk om te zien dat er hele gezinnen vol enthousiasme mee deden, geholpen door
de ervaren spelers.

ook werd er, zoals hieronder, tussen oud en zeer jong gespeeld

gewonnen of verloren?: altijd handenschudden, ook op het KvVM toernooi

Voor een hapje en een drankje werd ook weer gezorgd. Vrijwilligers hebben weer hard gewerkt om iedereen
een fijne dag te bezorgen.

met spanning werden de wedstrijden gevolgd.

De organisatie van het toernooi was voor het 10e jaar weer in handen van Guido en Nancy
Verbeek van Mourik geholpen door Sophie Ruurs. En daarom hebben zij uit handen van de
voorzitter Jan Willem Haak de golden baseballglove gekregen.

Ook de redactie wil jullie, mede namens alle leden van OVVO bedanken voor jullie inzet. En
natuurlijk ook Danny Bout en Daan Groot die al vele jaren meehelpen, en alle andere
vrijwilligers die het 10e KvVM toernooi weer tot een mooie dag hebben gemaakt.
En Rene, bedankt voor de foto's.

Op naar volgend jaar

vlnr,
Nancy Verbeek van Mourik, Danny Bout, Sophie Ruurs, Daan Groot en Guido Verbeek van Mourik

(speciaal voor Danny Bout ,de redactie heeft nog een mooie zwarte handschoen te koop.)

