Accommodatie
De sportaccommodatie van B.S.V.
Starlights ligt aan de Oude Molenheide
(bij de visvijver) te Schijndel. De
accommodatie bestaat uit een
honkbal-, softbal- en een jeugdveld.
Verder is er een kantine en zijn er
verschillende kleedlokalen.

Adres van het sportcomplex ‘De Leemput’:
Oude Molenheide 12
5482 ZP Schijndel
telefoon (073) 5498418 (kantine)
Het postadres van B.S.V. Starlights:
B.S.V. Starlights
Postbus 94
5480 AB Schijndel
Op onze website:

www.bsvstarlights.nl kunt u ook

allerlei informatie vinden over onze vereniging.
Aankomende leden kunnen een maand lang vrijblijvend kennis
maken.
Voor meer informatie over lidmaatschap en aanmeldingen kun je
terecht bij de ledenadministratie:
Jo van der Aa
Andoornstraat 14
5482 PC Schijndel
Tel: 073-5475041
e-mail: jcmvdaa@home.nl

Baseball en Softball Vereniging
Algemene informatie
B.S.V. Starlights is een honkbal- en softbalvereniging. Zij bestaat
uit ongeveer 160 leden, waarvan ruim 50 jeugdleden. De
vereniging is lid van de Koninklijke Nederlandse Baseball en
Softball Bond.
Honk- en softbal, ook een sport voor jou?! Wie vindt het nou niet
leuk om eens een balletje te gooien, wie probeert niet eens om
een gegooide bal goed te vangen en vooral… wie houdt er niet
van om de bal eens een flinke mep te geven?
Iedereen die dit leuk vindt, zou eens kennis moeten maken met
de honk- en softbalsport.
In deze, van oorsprong, Amerikaanse sport draait alles om
gooien, vangen, slaan en hardlopen. Het is een explosieve sport
van steeds weer korte momenten van concentratie en actie,
waarna weer even ontspannen kan worden. Honk- en softbal zijn
sporten die steeds populairder worden. Op veel middelbare- en
basisscholen wordt tijdens de gymlessen volop gesoftbald!

Vereniging met leden uit heel Meijerijstad.
B.S.V. Starlights is een Schijndelse vereniging waar op niveau
gespeeld kan worden. De vereniging bestaat al vanaf 1977 en
sinds die tijd wordt er competitie gespeeld in de regio Brabant.
De leden komen vooral uit Schijndel maar ook uit de aanliggende
plaatsen waar geen honk- en softbalvereniging is, zoals
Heeswijk-Dinther, St-Michielsgestel, Den Dungen, St-Oedenrode
en Veghel.

Teams
Er zijn teams in alle leeftijdsgroepen.










Beeball jongens en meisjes in de
leeftijd van 6-10 jaar.
De Beeballers zijn vooral
spelenderwijs bezig en spelen met
regelmaat wedstrijdjes (ca. 1 x per 2
weken) en toernooitjes met Beeball
teams uit de regio.
Pupillen jongens en meisjes in de
leeftijd van 10 t/m 12 jaar. De
pupillen nemen deel aan de
competitie.
Adspiranten jongens in de leeftijd van 13 t/m 15 jaar. De
adspiranten nemen deel aan de competitie.
Junioren jongens in de leeftijd van 16 t/m21 jaar. De
junioren nemen deel aan de competitie.
Senioren dames en heren vanaf 18 jaar. De senioren nemen
deel aan de competitie.
Recreanten dames en heren die recreatief willen spelen. De
recreanten spelen vriendschappelijke wedstrijden.
Staduco is een recreatief team van oud- honk-en softballers.
Dit team speelt vriendschappelijke wedstrijden.

In totaal heeft B.S.V. Starlights 11 teams, zodat iedereen in zijn of
haar eigen leeftijdsgroep kan spelen!

Trainingen en wedstrijden
Het honk- en softbalseizoen loopt van april t/m september
(uitgezonderd de schoolvakanties). In deze periode zijn de
trainingen, wedstrijden en toernooien.
In de maanden november en december zijn er zaaltrainingen voor
de jongste jeugdleden. Vanaf januari krijgen alle teams, indien
mogelijk, zaaltraining. De teams trainen allemaal een keer per
week. Voor de specialisten (pitchers en catchers) wordt nog een
extra training gegeven.
De wedstrijden zijn voor de jeugdteams veelal op zaterdag.
Senioren spelen op zondag en soms op zaterdagavond en de
recreatieve teams spelen meestal door de week.

Kleding
Alle leden dienen te beschikken over een
eigen handschoen. In de eerste periode
kan de handschoen nog van de club
geleend worden. Tijdens de trainingen is
makkelijk zittende sport-kleding gewenst.
Bij buitentrainingen dragen sporters t/m
de aspiranten en recreanten schoenen met
kunststof noppen. Junioren en senioren
mogen schoenen met stalen spikes
dragen. Bij de zaaltrainingen zijn (zaal)sportschoenen nodig. De
wedstrijden worden gespeeld in een uniform pak, bestaande uit
grijze broek en rood overshirt, rood ondershirt en rode pet.
Jeugdleden t/m pupillen kunnen de sportkleding van de
vereniging huren (€ 20,- per jaar). Vanaf de aspiranten dient men
zelf de clubkleding aan te kopen.

Contributie
De contributie is afhankelijk van de leeftijd die in het kalenderjaar
wordt bereikt. Voor jeugdleden wordt nog een bijdrage van circa
25 euro gevraagd voor de vervoerskosten. Ouders die rijden voor
uitwedstrijden krijgen hiervoor een kilometervergoeding.










Vanaf 18 jaar € 155,15, 16 en 17 jaar € 130,12, 13 en 14 jaar € 100,9, 10, en 11 jaar € 75,6, 7 en 8 jaar € 65,4 en 5 jaar € 35,Recreanten € 95,Staduco € 95,Niet spelende leden € 25,-

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene
ledenvergadering vastgesteld. Betaling kan geschieden door
middel van een toegezonden acceptgirokaart of via aan eenmalige
incasso machtiging

