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Onze website (www.handbalinternos.nl
www.handbalinternos.nl ) is voorzien van een
n vacaturebank. Wil je iets betekenen
voor de club, kijk dan of er een leuke vacature voor je bij staat.
Van 1 t/m 3 september is het jeugdreisje.. Nog niet opgegeven?? Doe dit dan zo snel mogelijk bij;
tijsvandorst@hotmail.com.. Voor vragen hierover bel Tijs (06-30023897)
(06 30023897) of Bjorn (06-45044072).
(06
Woensdag 30 augustus om 19:00 uur bijeenkomst
bi
trainers en coaches,, meer info vindt je verder
in het onderonsje.
Zet in je agenda: maandag 25 september 19:00 uur Algemene ledenvergadering 2017

Beachtoernooi
Het beachtoernooi was weer een geweldige afsluiting van het handbalseizoen.
handbalseizoen. Tijdens de zomervakantie kunnen
verenigingen en organisaties nog gebruik maken van het beachveld (verzoeken lopen via George Koster,
gkoster99@gmail.com)) waarna het zand weer opgeruimd moet worden. Firma de Regt en firma van Caam zorgen
voor het nodige materiaal maar voor het opruimen van het zand zoeken we nog 2 extra vrijwilligers om te
scheppen en vegen. Dit gaat gebeuren op 23 augustus vanaf half 8 ’s ochtends. Als je een deel van de dag kunt is
dat natuurlijk
urlijk ook prima. Meld je aan bij Ruud Holthuizen (holthuizenruud@gmail.com).
(
).

Uitnodiging Trainers en Coaches
Graag nodigen we de trainers en coaches uit voor een bijeenkomst op woensdag 30 augustus om 19:00 uur om
een gezamenlijke start te maken aan het nieuwe seizoen. Deze bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor de
gezelligheid, om elkaar te leren kennen en om een aantal praktische zaken door te nemen.
Daarnaast is het ook de bedoeling om met elkaar te brainstormen over het verdere technische beleid van de
vereniging. Hans de Rooij zal om 20:00 uur aansluiten om vanuit zijn ervaring hierover te spreken en met ons mee
te denken.

Opgave vrijwilligersactiviteiten
HV Internos is net als andere verenigingen afhankelijk van haar vrijwilligers. We willen in de toekomst de taken
meer verdelen en het liefst zonder dat we vrijwilligerswerk verplicht moeten stellen. Daarom ontvangen alle leden
en ouders van leden binnenkort een mail met een formulier waarop je aan kan geven wat je voor de club wilt
doen.
We hopen op uw medewerking.

Algemene ledenvergadering 2017
Zoals eerder aangekondigd wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden op maandag 25 september.
Het wordt een bijzondere ALV omdat we deze combineren met een workshop van Jitze Jouwsma van ‘Jouw
psychologisch voordeel’ (http://www.jouwpsychologischvoordeel.nl/) voor meer plezier en prestatie in handbal.
Dus ‘pak je voordeel’ kom naar de ALV en laat je inspireren door Jitze voor een nog mooier seizoen voor jezelf of
voor je kind. De ALV begint om 19.00 uur en aansluitend (rond 21.00 uur) zal de workshop plaatsvinden. Wil je van
tevoren stukken voor de ALV ontvangen, stuur dan een mail aan secretaris@handbalinternos.nl .

De Time Out en bardienst
Jolanda Schaliboom regelt sinds een aantal maanden met veel enthousiasme de bardienst. Samen met Claudia van
Zundert gaat zij Bas Nieuwesteeg ondersteunen bij het beheer van de Time Out. En alle barvrijwilligers
ondersteunen natuurlijk Jolanda. Wil je ook barvrijwilliger worden en de planning voor Jolanda wat makkelijker
maken geef je dan op als barvrijwilliger bij Jolanda (schaliboom@hotmail.com).
Overigens mogen vanaf nu jongeren van 16 jaar en ouder, samen met een volwassene bardienst draaien. Op
donderdag 14 september worden alle bardienstmedewerkers verwacht voor een korte evaluatie en instructie van
het kassasysteem.

Bestuurswisselingen
Tijdens de ALV zal toegelicht worden dat Arieke van Dorst per 1 januari 2018 gaat stoppen als voorzitter TC. We
zijn bezig met haar opvolging maar heb je zelf interesse of heb je suggesties voor kandidaten laat het ons dan
weten via secretaris@handbalinternos.nl. George zal tijdens de ALV aftreden als bestuurslid hij blijft wel als
adviseurs betrokken bij het bestuur.
Nog altijd zijn we op zoek naar een penningmeester voor de club. Omdat het kasbeheer ook volgend jaar door
Natasja de Vries gedaan zal worden kan de penningmeester de financiële controle op hoofdlijnen doen. We
zoeken iemand, liefst met een financiële achtergrond, die HV Internos ook voor de komende jaren financieel
bestendig kan houden en die het leuk vindt om samen met de rest van het bestuur, te zoeken naar mogelijkheden
om de financiële draagkracht te vergroten. Ook hiervoor geldt; heb je interesse of suggesties laat het dan weten
via secretaris@handbalinternos.nl

Deze maand in de Spotlight…

Naam: Ilona Voermans
Geboortedatum: 07-05-1991
Lengte: 1.75 cm
Woonplaats: Roosendaal
Bij H.V. Internos sinds: 1998
Mijn positie in het veld: Linkeropbouw
Hier ben ik heel goed in: Afstand schoten
Dit is mijn zwakke punt: 1 tegen 1 verdedigen
Mijn favoriete handbal speler/ speelster: Laura van der Heijden
Mijn favoriete oefening tijdens de training: 3 tegen 3
Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn): Dafne Schippers
Ik word chagrijnig van: Files
Mijn beste sportprestatie ooit: Op 14 jarige leeftijd een wedstrijd met dames 1 mee
spelen
Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière: Het handbaltoernooi afgelopen juni in
Frankrijk
De beste manier om het weekend te beginnen:
Op dit dier lijk ik het meest: Rode Panda
Dit heb ik in huis als iemand langs komt: Koffie
Aan wie geef jij de pen door: Jaap Sinke
Wil je nog wat zeggen: Succes met de vragenlijst Jaap!
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