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Onze website (www.handbalinternos.nl
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.
29 juni tijdens het beachtoernooi organiseren we een activiteit voor de sponsoren en vrienden
op het vriendenbord. Meer informatie vindt je verderop in dit onderonsje.
29 juni t/m 1 juli Beachweekend!!
7 tot 9 september Jeugdreisje. meer informatie vindt je verderop in dit onderonsje.\
onderonsje.
Zet in je agenda 24 september Algemene Ledenvergadering.

Scheidsrechters
Recent stuurden we een noodoproep voor verenigingsscheidsrechters. Dit heeft welgeteld twee reacties
opgeleverd maar vooralsnog geen scheidsrechters. Ik doe een dringend beroep op onze seniorenteams
en ouders jeugdteams in de divisie om minimaal 1 scheidsrechter
scheidsrechter te leveren die bereid is de opleiding
tot verenigingsscheidsrechter te doen. Dit kan ook iemand van buiten de vereniging zijn. Aanmelden bij
Jos Braspenning (scheidrechtercontactpersoon voor HV Internos, braspejc@xs4all.nl
ejc@xs4all.nl ) of bij mij
(connyrijken@gmail.com )
Als verenigingsscheidsrechter fluit je 10 wedstrijden per seizoen. In de opleiding fluit je 5 wedstrijden
onder begeleiding van de praktijkbegeleider (deze wedstrijden
wedstrijden tellen mee voor de 10 wedstrijden en
komen er dus niet extra bij). Van die wedstrijden schrijf je verslag en op basis daarvan kan een
beoordeling tijdens een wedstrijd door het NHV worden aangevraagd.

Vrijwilligers Sponsorcommissie
We zijn op zoek naar vrijwilligers die Pieter Heesterbeek (trainer/coach FF jeugd) willen ondersteunen bij
het vinden van sponsoren. Het gaat om iemand die sponsoracties wil organiseren zoals De Grote
Clubactie, Chocoladeletteractie (samen met DS1), Jumbo
Jumbo Spek de Kas Actie, etc. Daarnaast zijn we op
zoek naar iemand die samen met Pieter bij bedrijven wil gaan lobbyen om reclame te maken via ons
ledscherm en nieuwe website. Wie o wie wil dit doen. Aanmelden bij Peter Buijnsters
(peterbuijnsters@gmail.com).

Algemene Leden Vergadering
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen de officiële benoemingen van de nieuwe bestuursleden
plaatsvinden. Traditiegetrouw vindt de ALV plaats op de laatste maandag van september, dus op 24
september 2018. We beginnen om 20.00 uur. Als u niets wilt missen en mee wilt beslissen noteer deze
datum dan in de agenda en kom!

Organiseren van activiteiten
We moedigen het organiseren van activiteiten (extra wedstrijdjes, toernooitjes, driekampjes) door de
teams zelf van harte aan. Mochten er kosten aan verbonden zijn dan dient vooraf toestemming van de
penningmeester (Jolanda Schaliboom) te worden verkregen. Ja kan haar daarvoor een mailtje sturen met
een globale begroting van de kosten ( penningmeester@handbalinternos.nl ). Binnen de afspraken zal zij
kijken of de kosten gedekt kunnen worden. Kosten die niet vooraf zijn goedgekeurd kunnen in beginsel
niet worden vergoed.

Sponsoren
Heb je zelf een eigen bedrijf en wil je reclame maken via het ledscherm en de toekomstige nieuwe
website? Laat dit dan weten aan Pieter Heesterbeek pieter@heesterbeek.nu

Opbrengst Jumbo Spek de Kas van je Club actie
De Jumbo Spek de Kas-actie heeft voor HV Internos een bedrag van € 330,16 opgeleverd. De
organisatie van het jeugdreisje mag dit weer besteden voor iets extra’s tijdens het jeugdreisje.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ook Internos ontkomt niet aan de AVG-terreur. We hebben privacy-beleid op de site gezet en
inschrijfformulier aangepast.
BELANGRIJK: Heb je er bezwaar tegen dat je naam en/of foto wordt gebruikt op de website, in
krantenberichtjes of op facebook (bijvoorbeeld je naam bij de teamfoto, foto’s van jeugdreisjes, etc.),
geeft dit dan door voor 1 augustus bij Barbara Hauf (barbarahauf86@gmail.com). Als we voor die datum
geen bezwaar hebben ontvangen dat gaan we er vanuit dat je akkoord bent. Uiteraard plaatsten we
zonder toestemming geen mailadressen op de site.

Hapje drankje voor vrienden en sponsoren
Op vrijdagavond 29 juni tijdens het beachtoernooi organiseren we een activiteit voor de sponsoren en
vrienden op het vriendenbord. Onder genot van een hapje en een drankje worden de sponsoren en
vrienden bedankt voor de steun aan HV Internos. Dit vindt plaats van 18.30 tot 20.30 uur. Sponsoren en
vrienden die zich nog niet hebben aangemeld, graag z.s.m. doen bij Jolanda Schaliboom
(penningmeester@handbalinternos.nl)

Website en PR
Het bestuur kreeg op 7 juni een Sneak Preview van de nieuwe website die gebouwd wordt door Jolanda
van Wezel. Het bestuur is unaniem enthousiast. Op dit moment wordt de website gevuld en we streven
ernaar de website tijdens het beachtoernooi te lanceren.
Dit is ook een mooie gelegenheid de PR van HV Internos nieuw leven in te blazen. De thuisspelende
teams zullen gevraagd worden een wedstrijdverslag aan te leveren voor de bode en de site. Zo kan
iedereen op de hoogte blijven van de prestaties van HV Internos.

Start trainingen nieuw seizoen
In beginsel starten de trainingen per 1 september. Een aantal trainers willen eerder beginnen. Dit moet
in overleg met Tonnie Peemen, anders sta je voor een dichte deur. Dus geeft bij Tonnie aan als je eerder
wilt gaan trainen (t.p.entertainment.1@kpnmail.nl)
Trainingsschema seizoen 2018/ 2019

Bestuur
Er is veel aanwas binnen het bestuur. Joost Schilderman (trainer/Coach E-jeugd) draait al een aantal
maanden mee en heeft aangegeven toe te willen treden tot het bestuur. Daar zijn we heel blij mee. Het
voltallige bestuur bestaat nu uit zeven personen:
Jolanda Schaliboom: penningmeester en triviumbeheer
Jennifer Broerse: TC zaken
Joost Schilderman: TC zaken
Peter Buijnsters: contact gemeente
Claudia van Zundert: Secretaris (tijdelijk niet actief)
Barbara Hauf: PR en communicatie
Conny Rijken: Voorzitter
George Koster is nog betrokken als adviseur

Jeugdreisje
2018, kom pak je lasso maar!
aaa
Zo! Daar zijn we weeeer! We horen al een tijdje geroezemoes over wanneer er een uitnodiging zou
moeten komen voor het jaarlijkse jeugdreisje. Weet je wat? Daar is de uitnodiging dan!!!
Achter de schermen zijn wij onze favoriete Cowboys & Indianen al aan het kiezen en het leer van onze
lasso’s wordt alweer behandeld om tijdens het jeugdreisje te kunnen shinen! Wij hopen dat jij over een
paar maanden helemaal topfit bent want dit jeugdreisje gaan we het eens van de sportieve en
competitieve kant bekijken. Dat je goed kan handballen en zo min mogelijk wil slapen weten wij
natuurlijk al lang… nu gaan we eens kijken of jij een heel weekend scherp kan blijven, want zowel
cowboys als indianen moeten natuurlijk altijd op hun hoede zijn!
Dit jaar vind het jeugdreisje plaats van vrijdag 7 tot zondag 9 september 2018! Wij raden je aan om deze
zomer dus goed in beweging te blijven en helemaal afgetraind te zijn voor de sportieve beproeving die
wij voor jou in petto hebben. Je mag natuurlijk stiekem wel genieten van de zomervakantie en alles wat
daarbij komt kijken.
Wij zullen net als voorgaande jaren tot aan september steeds wat meer informatie duidelijk maken over
wat je mee moet nemen, de reistijd naar onze kamplocatie en misschien geven we je zelfs nog wel een
trainingsschema om echt helemaal goed voorbereid te zijn voor weer een supergezellig jeugdreisje! Laat
je ouders deze uitnodiging en vooral het onderstaande stukje goed doorlezen!
Mag je mee van je ouders? Stuur dan een e-mail met jouw gegevens (naam, leeftijd, team, e-mailadres
voor correspondentie, telefoonnummer van het thuisfront en eventueel zaken die voor de leiding van
belang kunnen zijn) en of jouw ouders de mogelijkheid hebben om ons weg te brengen en/of te
komen halen naar tijsvandorst@hotmail.com. (Dit jaar ligt het kampadres op zo’n 45 minuten rijden van
de sporthal)
Vraag ze daarna om €30,00 euro over te maken naar NL86 RABO 01167 45 282 t.n.v. C.A. van Dorst met
als omschrijving ‘jeugdreisje & jouw naam’ en dan ben jij erbij! Na je inschrijving worden jij (en je ouders)
via de e-mail op de hoogte gehouden, dus vraag je ouders de mailbox goed in de gaten te houden.

Groetjes,
De Jeugdreis Commissie!
P.S. Voor vragen kunt u terecht bij Tijs (06-30023897 / tijsvandorst@hotmail.com) en Bjorn (0645044072 / bjornsantbergen@hotmail.com)

Je hebt nog maar een paar dagen om in te schrijven!!!

Deze maand in de Spotlight…

Naam: Mike Vervoort
Geboortedatum: 3 januari 2001 (17 jaar).
Lengte: 180cm
Woonplaats: Etten-Leur.
Bij H.V. Internos sinds: Ik zit sinds 2013 bij H.V. Internos.
Mijn positie in het veld: Ik sta vooral midden opbouw, soms linker opbouw en linker hoek.
Hier ben ik heel goed in: Ik ben best goed in hoog en ver springen. Ook ben ik best goed in
beachhandbal.
Dit is mijn zwakke punt: Ballen vangen heb ik soms nog moeite mee :-/
Mijn favoriete handbal speler/ speelster: Mikkel Hansen vind ik een hele goede speler. Van het
Nederlandse team is Tess Wester mijn favoriet.
Mijn favoriete oefening tijdens de training: Ik vind het leuk als we op doel afwerken met trampolines.
Dit is meer een leutige oefening dan een nuttige oefening.
Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn): Toby Segar is een professionele
freerunner. Ik vind het knap waar hij allemaal toe in staat is.
Ik word chagrijnig van: Ook al wordt ik amper chagrijnig in een wedstrijd, vind ik het wel heel vervelend
wanneer de scheids partijdig is. Een paar verkeerde keuzes kan ik door de vingers zien, maar wanneer
het overduidelijk partijdig is kan ik chagrijnig worden.
Mijn beste sportprestatie ooit: Het kampioen worden in de D’s. Het stelt misschien niet veel voor, maar
het is wel mijn beste sportprestatie.
Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière: 4e plek worden op het Nederlands Kampioenschap
beachhandbal. De laatste wedstrijd ging om de 3e plek, maar door een grappig foutje van de keeper
tijdens shoot-outs zijn we 4e geworden. Het was jammer maar leuk.
De beste manier om het weekend te beginnen: Je begint het weekend het best door een pilsje te
drinken met je maten.
Op dit dier lijk ik het meest: Sinds ik klein was noemde iedereen me al een aap. Dat is nooit echt
veranderd…
Dit heb ik in huis als iemand langs komt: Als iemand bij mij komt chillen hebben we een bak koud staan
en een heleboel leutigheid.
Aan wie geef jij de pen door: Ik geef de pen graag door aan Ruud Holthuizen.

H.V. Internos – Trivium 102 – 4873 LP – Etten-Leur – secretaris@handbalinternos.nl

