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Terug van weggeweest
Ken je het nog ‘het onderonsje’?
Vroeger werd deze bij je thuis bezorgd. Wij (het bestuur) willen dit onderonsje nieuw leven in blazen,
maar nu via de mail (we moeten met de tijd meegaan en het is beter voor het milieu).
Deze digitale versie vindt je 1 x per maand in je mailbox. In het onderonsje staan alle belangrijke zaken
die met H.V. Internos te maken hebben, maar ook minder belangrijke zaken die gewoon leuk zijn. Heb jij
iets waarvan je denkt dit is leuk of interessant voor in het onderonsje stuur dit dan naar
barbaravermonden@hotmail.com
Veel leesplezier!

Belangrijke Data en Weetjes
-

Onze website (www.handbalinternos.nl ) is voorzien van een vacaturebank. Wil je iets betekenen
voor de club, kijk dan of er een leuke vacature voor je bij staat.
Binnenkort gaan we starten met korte cursussen om trainers, coaches en teamverandwoordelijke
op te leiden om het AED apparaat (defibrillator) te kunnen gebruiken. De data volgen nog.
SAVE THE DATE: 23, 24 en 25 juni is het weer beachweekend. Blok alvast je agenda.

Hoera voor de kampioenen!
Internos sluit het zaalseizoen 2016/2017 af met maar liefst 5 kampioenen, Dames 1, Heren 1 (onder WBC),
Meiden A, Meiden B en de D jeugd. Allen gefeliciteerd.

Schoonmaken van de kantine
Internos heeft een prachtige kantine ‘The Time Out’ waar we allemaal wel eens gebruik van maken. Om
deze kantine zo lang mogelijk mooi te houden moet er worden schoongemaakt. Het komt nu te vaak
voor dat dit niet het geval is.
Oplossing
We gaan hiervoor terug naar vroeger. Ieder team krijgt 1 keer per jaar kantine schoonmaakdienst, en het
weekend na de beachhandbal hebben we met de hele vereniging grote schoonmaak.
Wanneer
De teamverandwoordelijke krijgt de datum op tijd van ons door. Er zal iemand aanwezig die de
schoonmaak in juiste banen zal leiden. Vele handen maken licht werk, dus het zou fijn als je team met
veel personen komt opdagen.
Namens het bestuur alvast bedankt voor je medewerking!

Handballen en geld verdienen?
Meld je aan voor het handbalpromotieteam
Internos heeft van de gemeente subsidie ontvangen voor het opzetten van een handbalpromotieteam.
Wat houdt het in? Leden en vooral jeugdleden zetten zich in om handbal te promoten bijvoorbeeld op
scholen, tijdens sportevents in het winkelcentrum, bij jeugdland en activiteiten van buurtverenigingen.
Om dit mogelijk te maken willen we een poule opzetten van spelers die af en toe deel willen nemen aan
deze activiteiten en iemand die dit wil coördineren en organiseren. De spelers krijgen hiervoor een kleine
financiële vergoeding. Heb je interesse, meldt je dan aan bij Barbara Vermonden:
barbaravermonden@hotmail.com

Nieuwe barmedewerkers gezocht.
Gelukkig hebben we een grote groep vrijwilligers die bardienst willen draaien.
Om ook volgend jaar de bar te kunnen bemensen hebben we nieuwe vrijwilligers nodig.
Je draait ongeveer 1 x per twee maanden een bardienst van 3 a 4 uur. Daarbij wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met je wensen. We streven ernaar om van alle teams spelers of ouders van spelers
beschikbaar te hebben. Dus hier is je kans om je steentje bij te dragen.
Meld je aan bij Jolanda Schaliboom of Claudia van Zundert op bardienst@handbalinternos.nl, of bel
Jolanda op 0614169646 of Claudia op 0610784266.
Op vrijdag 2 juni om 19.30 uur is er een informatieavond voor de nieuwe vrijwilligers.
Dus doe mee en ben erbij op vrijdag 2 juni.

€ 433,72 van de JUMBO voor het jeugdreisje
HV Internos heeft meegedaan aan de ‘Spek de Kas’- actie van de JUMBO en daarmee een bedrag van €
433,72 opgehaald. Dit bedrag wordt besteed aan extra activiteiten tijdens het jeugdreisje en komt op die
manier ten goede aan onze jongste leden. Voor iedereen die heeft bijgedragen dit bedrag bij elkaar te
krijgen HARTELIJK DANK.

Deze maand in de Spotlight…

Naam: Malou Nuijten
Geboortedatum: 20-09-1993
Lengte: 1.74m
Woonplaats: Nijmegen
Bij H.V. Internos sinds: bijna 16 jaar
Mijn positie in het veld: Linker-/Middenopbouw
Hier ben ik heel goed in: Inzicht / 1 tegen 1 aanvallen
Dit is mijn zwakke punt: 1 tegen 1 verdedigen (en slechte scheidsrechters)
Mijn favoriete handbal speler/ speelster: Nycke Groot
Mijn favoriete oefening tijdens de training: Schottraining
Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn): Nycke Groot
Ik word chagrijnig van: Vroeg opstaan
Mijn beste sportprestatie ooit: 2e op het NK (zowel in A- als B-jeugd)
Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière: Winnaar Aalsmeertoernooi zonder
wissels (A-jeugd)
De beste manier om het weekend te beginnen: In de bank liggen, serie kijken met Lydia
(a.k.a. Pie) en chocola
Op dit dier lijk ik het meest: Olifant
Dit heb ik in huis als iemand langs komt: Doritos
Aan wie geef jij de pen door: Tessa Baaten
Wil je nog wat zeggen: ?
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