Onderonsje
Nummer 6

December 2017

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.
Zet in je agenda: vrijdag 5 januari om 20:30 uur nieuwjaarsreceptie in de kantine
Tijdens carnaval is er weer de mantalzorg (garderobe) op de markt in Etten-Leur. Houd er
rekening mee dat de teams weer worden ingedeeld zoals voorgaande jaren.
WBC3 is gestopt vanwege onvoldoende spelers. We hopen nog een aantal spelers te kunnen
behouden voor onze club.
We hebben in korte tijd 3 sponsoracties bij HV Internos gehad. Hieronder meer informatie
daarover.

Kledingactie
Met de kledingactie hebben we maarliefst 900 kg opgehaald.
Zeker voor herhaling vatbaar. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen bedankt!!

Grote Clubactie
De actie was een groot succes.
Er zijn in totaal 397 loten verkocht met een opbrengst van € 952,80.
Maud van Rijn heeft met een aantal van 40 de meeste loten verkocht. Hiervoor heeft ze een cadeautje
ontvangen.
De recreanten hebben een superlot gekocht, dit staat gelijk aan 50 loten.

Chocoladeletteractie
Ook deze actie is geslaagd.
Er zijn in totaal 443 letters verkocht. De 3 beste verkopers zijn:
Op de 1e plaats Isa Heeren
Plaats 2e Maud van Rijn
Op de 3e plaats Evi Bouwman
Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage!!

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
We willen niet alleen het jaar met elkaar positief inluiden, ook is de receptie bedoeld om onze
waardering uit te spreken richting alle vrijwilligers. Voor jullie is er die avond een kleine attentie.

Vacatures
Wij zijn opzoek naar:
- Iemand voor de Financiën
- Voorzitter van de Technische Commissie
- Vrijwilligerscoördinator
- Algemene bestuursleden
- Schoonmaak coördinator
Ken of ben jij iemand die geïnteresseerd is in een van bovengenoemde functies, neem dan contact met
ons op via secretaris@handbalinternos.nl of spreek ons aan.

Deze maand in de Spotlight…
Naam: Jamie Bleijenberg
Geboortedatum: 07-09-2002
Lengte: 1.70 denk ik
Woonplaats: de Heen
Bij H.V. Internos sinds: Mei 2015 ongeveer (hiervoor bij HvHeerle)
Mijn positie in het veld: Linkerhoek
Hier ben ik heel goed in: Kracht of sprongschot
Dit is mijn zwakke punt: Wissels/inzetjes onthouden
Mijn favoriete handbalspeler/ speelster: Alexandra Lacrabère
Mijn favoriete oefening tijdens de training: Schieten op het doel vanaf positie of
breakouts
Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn): Dirk Kuyt
Ik word chagrijnig van: Spelers die heel vies spelen tegen ons in een wedstrijd en hun
mond open trekken
Mijn beste sportprestatie ooit: Alle toernooien die ik met de Handbalschool of met
Internos heb gehad
Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière: Dronninglund cup 2017
De beste manier om het weekend te beginnen: Handballen natuurlijk
Op dit dier lijk ik het meest: Een ezel?
Dit heb ik in huis als iemand langs komt: Chips en Cola zeker wel
Aan wie geef jij de pen door: Larissa Brood
Wil je nog wat zeggen: Succes Broodje met het invullen!
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