
 OKTOBER 2020 CRICKETCOMMISSIE AJAX

(English below) 

Beste cricketvrienden en -vriendinnen,

Zoals bij velen van jullie inmiddels bekend is, heeft Frits de Jongh onlangs zijn taak 
als voorzitter van Ajax Cricket aan mij overgedragen.  

Allereerst wil ik Frits bedanken voor de afgelopen 7 jaar waarin hij de afdeling cricket 
heeft bestuurd. Hij heeft 3 verhuizingen meegemaakt, meerdere bestuurswisselingen 
meegemaakt waarbij ook het hoofdbestuur een andere bestuursvorm heeft gekregen. 
Zonder de enorme inzet en betrokkenheid van Frits was Ajax niet wat het nu is.  

Daarnaast wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie hebben in mij.  
Voorzitter van Ajax zijn wordt voor mij een ware uitdaging, nog groter dan verwacht. 

Frits blijft als adviseur betrokken en zorgt voor de bestuurlijke contacten met de 
KNCB. 
  
Naast Frits treden ook Dirk Hensel (als technische coördinator) en Arthur Koppejan 
( jeugdzaken) af. Pietje Suurenbroek heeft aangegeven alleen budgethouder te willen 
zijn, maar geen deel van de cricketcommissie uit te willen maken. Gelukkig blijft 
Cathalijn van Langevelde aan als secretaris. 
		
Het afgelopen jaar konden veel plannen niet worden uitgevoerd vanwege de 
coronamaatregelen. Deze maatregelen zullen voorlopig nog wel bij ons blijven, maar 
inmiddels zijn we – hoe vervelend ook – er wel meer aan gewend. Daarom staat er 
voor volgend jaar best wat op stapel, voor zover de coronamaatregelen dat toelaten. 

1

PRIORITEIT IN 
2021: 


FOCUS OP 

JEUGD EN 

DAMES


 Rick Verhaar, de nieuwe voorzitter van Ajax

NIEUWSBRIEF

“En als je nu al ideeën hebt: laat je horen!  
Je moet maar denken, alle beetjes helpen en zonder al jullie hulp redden 

we het gewoonweg niet”



 OKTOBER 2020 CRICKETCOMMISSIE AJAX

1 Uitdagingen/prioriteiten	voor	2021	 	
• We	gaan	het	damescricket	verder	ontwikkelen	en	uitbreiden.	
• Een	of	meer	jeugdteams	wedstrijden	laten	spelen.	
• De	opzet	van	een	8v8	vrijdagavondcompetitie,	waardoor	het	sociale	leven	binnen	de	vereniging	gaat	
toenemen.	

• Afhankelijk	van	het	aantal	leden	kijken	we	of	en	waar	we	het	2e	veld	voor	elkaar	gaan	krijgen.	

3 Acties		
• Focus	op	jeugd	en	dames.		
• We	geven	Ajax	1	en	2	een	goede	basis	met	daaraan	een	langere	termijnvisie	gekoppeld.	
• We	roepen	een	taskforce	in	het	leven	die	per	keer	een	onderwerp	oppakt	en	uitwerkt	tot	resultaat.	Wil	
je	hier	onderdeel	van	zijn,	laat	het	weten!	

Beste	mensen,	ik	kán	dit	niet	alleen.	Natuurlijk	ga	ik	jullie	benaderen	om	een	onderdeel	van	de	taken	
voor	de	vereniging	te	gaan	uitvoeren.	Zeg	dan	alsjeblieft	geen	‘nee’,	maar	denk	nu	alvast	na	over	wat	

je	voor	de	club	kunt	doen.	En	als	je	nu	al	ideeën	hebt:	laat	je	horen!	Je	moet	maar	denken,	alle	beetjes	
helpen	en	zonder	al	jullie	hulp	redden	we	het	gewoonweg	niet!	

Met	cricketgroet,	

Rick Verhaar 

E:	commissariscricket@ajaxsc.nl	
M:	+31	6	45	401	501	
W:	www.ajaxsc.nl	

Opzegging	van	het	lidmaatschap	cricket	liever	niet;	voor	het	einde	van	het	kalenderjaar	(1	januari)	
schriftelijk	dan	wel	per	e-mail	bij	de	secretaris.	
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“We gaan een taskforce in het leven roepen die per keer een onderwerp oppakt 
en tot resultaat uitwerkt. Wil je hier onderdeel van zijn, laat het weten”  

2 Zorgen 

• Er zijn veel te weinig vrijwilligers voor de basiswerkzaamheden van onze vereniging. 

• Ajax is snel aan het vergrijzen.

• Er zijn te weinig jeugdleden. 

4 Evenementen 

• Uitgebreide seizoensopening (i.p.v. sluiting).

• 31 mei, algemene ledenvergadering en verjaardag van ASC.

• T 20 day/night match, open inschrijving voor leden.

• The Abingdon Tour.

mailto:commissariscricket@ajaxsc.nl
http://www.ajaxsc.nl
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NEWSLETTER	
by Rick Verhaar, the new chairman of Ajax

Dear	cricket	friends	and	girlfriends,	
		
As	many	of	you	know	by	now,	Frits	de	Jongh	recently	handed	over	his	task	as	chairman	of	Ajax	
Cricket	to	me.	

First	of	all	I	would	like	to	thank	Frits	for	the	past	7	years	in	which	he	has	managed	the	cricket	
department.	He	has	been	through	3	relocations,	several	board	changes,	whereby	the	central	
board	has	also	been	given	a	different	form	of	governance.	Without	the	enormous	commitment	
and	involvement	of	Frits,	Ajax	would	not	be	what	it	is	today.	

I	also	want	to	thank	you	for	the	trust	you	have	in	me.	Being	the	chairman	of	Ajax	will	be	a	real	
challenge	for	me,	even	greater	than	expected.	

Frits	remains	involved	as	an	advisor	and	ensures	administrative	contacts	with	the	KNCB.	

In	addition	to	Frits,	Dirk	Hensel	(as	technical	coordinator)	and	Arthur	Koppejan	(youth	affairs)	
are	also	resigning.	Pietje	Suurenbroek	has	indicated	that	she	only	wants	to	be	a	budget	holder,	
but	does	not	want	to	be	part	of	the	cricket	committee.	Fortunately,	Cathalijn	van	Langevelde	
will	stay	on	as	secretary.	
		
Many	plans	could	not	be	implemented	in	the	past	year	due	to	the	corona	measures.	These	
measures	will	remain	with	us	for	the	time	being,	but	we	are	now	-	no	matter	how	annoying	-	
used	to	them	more.	That	is	why	there	is	quite	a	lot	in	the	pipeline	for	next	year,	as	far	as	the	
corona	measures	allow.		
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“And if you already have ideas: let us know!  
You just have to think, every little bit helps and without all your help we 

simply cannot make it!”
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1 The	challenges	/	priorities	for	2021	
•	Expanding	and	further	developing	women's	cricket;	
•	Have	one	or	more	youth	teams	play	matches;	
•	Start	an	8v8	Friday	evening	competition,	which	will	increase	the	social	live	within	the	club;	
•	Depending	on	the	number	of	members,	we	will	see	if	and	where	we	are	going	to	achieve	the	
second	field.	
		

2	Worries	
•	There	are	far	too	few	people	who	perform	the	basic	work	required	to	run	Ajax;	
•	Ajax	is	aging	rapidly;	
•	There	are	too	few	youth	members.	

3	Actions	
•	Goal	for	2021:	focus	on	youth	and	women.	
•	We	will	give	Ajax	1	and	2	a	good	basis	with	a	longer	term	vision	linked	to	it.	
•	Establish	an	Ajax	task	force	that	picks	up	one	topic	at	a	time	and	develops	it	into	a	result.	If	
you	want	to	be	part	of	this,	let	us	know.	
		

4 Events	
•	Extensive	seasonal	opening	(instead	of	closing).	
•	31	May,	general	members	meeting	and	birthday	of	ASC.	
•	T	20	day	/	night	match,	open	registration	for	members.	
•	The	Abingdon	Tour.	

Dear	people,	I	cannot	do	this	alone.	Of	course	I	will	approach	you	to	perform	some	of	the	
tasks	for	the	club.	Please	don't	say	"no",	but	start	thinking	about	what	you	can	do	for	the	
club.	And	if	you	already	have	ideas:	let	us	know!	You	just	have	to	think,	every	little	bit	

helps	and	without	all	your	help	we	simply	cannot	make	it!	

With	cricket	greetings,	
		

Rick Verhaar 

E:	commissariscricket@ajaxsc.nl	
M:	+31	6	45	401	501	
W:	www.ajaxsc.nl	

Please	note:	cancellation	of	cricket	membership	must	be	notified	to	the	secretary	in	writing	or	by	e-
mail	before	the	end	of	the	calendar	year	(1	January).
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““We are going to set up a task force that will pick up one topic at a time and develop 
it into a result. Do you want to be part of this, let us know”” 
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