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Spelregelbewijs
Voor spelers vanaf A-jeugd
jeugd is een spelregelbewijs verplicht. Ook voor scheidsrechters, coaches vanaf C-jeugd,
C
trainers en praktijkbegeleiders is het spelregelbewijs verplicht. Binnenkort ontvangen alle jeugdleden die het
spelregelbewijs nog niet hebben gehaald maar dat al wel moeten halen (ook C en B jeugd al) de inloggegevens per
mail. Het is de bedoeling dat iedereen
edereen het spelregelbewijs gaat halen. Dus maak er iets gezelligs van en spreek met
je team of je handbalvrienden af om het samen te doen, maar je mag het natuurlijk ook alleen doen. Op de
website Handbalmasterz vind je alle informatie, oefenvragen, de spelregels, etc. Dus oefenen maar en zorg dat je
snel je spelregelbewijs haalt.
Veel succes.

Uit de Algemene ledenvergadering
Zoals de laatste jaren gebruikelijk werd de ALV gehouden op de laatste maandag in september. De notulen zijn te
vinden op de website maar hier volgen de belangrijkste punten:
* Het beleidsplan voor de komende vier jaar is aangenomen. Belangrijkste uitgangspunten zijn; plezier in handbal,
zelfstandige stevige vereniging, naast breedtesport ruimte voor prestatiesport, en samengaan van teams met
andere verenigingen zoveel mogelijk beperken. Lees het hele beleidsplan op de site
* Komen en gaan: Jan van Garderen heeft zijn 40-jarig jubileum als scheidsrechter, een knappe prestatie. Carli
Koster is afgelopen jaar gestopt en hebben haar bedankt voor de enorme inzet voor HV Internos. Natasja de Vries
draagt het kasbeheer over aan Jolanda en Peter Brosens. Ook Natasja werd in het zonnetje gezet voor haar inzet.
* bestuurswisselingen: Conny Rijken was voorzitter a.i. wordt voorzitter voor komende twee jaar. Claudia van
Zundert werd gekozen als secretaris. Arieke van Dorst is tot 1 januari voorzitter TC en aanspreekpunt TC binnen
bestuur, zal daarna lid van bestuur blijven. George heeft afscheid genomen van bestuur, wordt algemeen adviseur.
Ook George veel dank voor de jarenlange inzet. Zie organogram op de website.
Na de ALV was er een workshop van Jitze Joustra over plezier in handballen en positief coachen. Voor iedereen
zaten in de workshop leermomenten.

GROTE KLEDINGACTIE
Aankomend seizoen houden we een grote kleding inzamelactie ten behoeve voor de vereniging voor het
aanschaffen van nieuw trainingsmateriaal en eventuele activiteiten.
Wij willen alle leden vragen om zo veel mogelijk bruikbare kleding en schoenen te verzamelen zodat we hier een
mooi bedrag voor kunnen ontvangen.
Vraag ouders, familie, vrienden, kennissen en iedereen die je maar kan bedenken of ze mee willen sparen.
De datum waarop de kleding wordt opgehaald is zaterdag 18 november 2017 om 10.00 uur.
Van te voren kan je je zakken al af geven, deze worden verzameld in de garage van de Munnikenheide College,
neem dan even contact op met Tonnie Peemen via e-mail of telefoon: t.p.entertainment@kpnmail.nl,
Tel: 06 12076146, wanneer je de zakken wil komen brengen zodat hij de garage kan openen.
Wat mag erin: bruikbare kleding, schoenen, overgordijnen, lakens/dekens, dekbedovertrekken, bad- en
keukentextiel.
Wat mag er NIET in: glasgordijnen, dekbedden, kussens, knuffels, resten van bijvoorbeeld tapijt.
Zorg dat alles in een goed dicht geknoopte plastic zak zit.
Voor vragen kan je terecht bij Natasja
natasjafm@kpnmail.nl of via tel: 06 10652432

Oproep Sinterklaasmiddag bij H.V. Internos
Op woensdag 29 oktober van 16.45 uur tot 17.45 uur is er sinterklaas middag voor de groepen F- jeugd, E- jeugd
en ook de D- jeugd met broertjes/ zusjes tot 12 jaar.
Hiervoor zijn wij opzoek naar hulp ouders of mensen van de A of B jeugd die de 29e willen helpen tijdens deze
middag.
Je kunt je opgeven bij Claudia c.van.zundert5@kpnplanet.nl of bij Ron r.stoele@gmail.com

Jubileum Jan van Garderen
Op zondag 15 oktober werd Jan van Garderen in de bloemetjes gezet en onderscheiden met de gouden fluit voor
zijn 40-jarig jubileum als scheidsrechter. HV Internos en het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange en
enorme inzet als scheidsrechter. Hij fluit niet alleen al heel erg lang maar ook heel erg veel, gemiddeld 40 a 50
wedstrijden per seizoen. Ook verscheen een mooi interview met Jan in de Etten-Leurse bode van 15 oktober .

Deze maand in de Spotlight…

Naam: Dylan Peemen.
Geboortedatum: 5-12-2001.
Lengte: 174cm.
Woonplaats: Etten-leur.
Bij H.V. Internos sinds: Maart 2010.
Mijn positie in het veld: Cirkel, Midden
Hier ben ik heel goed in: Afstand schoten
Dit is mijn zwakke punt: Kan niet tegen slechte (partijdige) scheidsrechters
Mijn favoriete handbal speler/ speelster: Tess Wester.
Mijn favoriete oefening tijdens de training: Partijtje
Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn): Tess Wester
Ik word chagrijnig van: Vroeg opstaan
Mijn beste sportprestatie ooit: Neuss (Quirinus Cup) met de HBS Brabant
Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière: Dat ze vanuit Houten mij hadden
uitgenodigd om bij de divisie A te komen spelen.
De beste manier om het weekend te beginnen: Te gaan handballen
Op dit dier lijk ik het meest: Hamster
Dit heb ik in huis als iemand langs komt: Eten en drinken
Aan wie geef jij de pen door: Jamie Bleijenberg
Wil je nog wat zeggen: Veel succes Jamie met het invullen
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