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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.
SAVE THE DATE 11 januari om 19:30 uur is de nieuwjaarsreceptie in de kantine
Vrijdag 7 december nationale vrijwilligersdag. Zie info verder in het Onderonsje

We zoeken een opvolger voor Conny
Conny heeft tijdens de ALV aangegeven nog 1 jaar aan te blijven als voorzitter en dan te stoppen als
voorzitter en lid bestuur. We zijn dus op zoek naar een opvolger. Vind je het leuk om midden in de
vereniging te staan, ben je een regelaar en kan je knopen doorhakken? Dan zijn we op zoek naar jou. Je
staat er natuurlijk niet alleen voor. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de versterking van de
organisatie waardoor er nu een stevig Internos staat. Mocht je meer willen weten over deze functie of
weet je iemand die hiervoor geknipt is, laat het dan weten aan een van de bestuursleden.

Scheidsrechters opnieuw een probleem
Ondanks herhaalde oproepen en rondvragen is het niet gelukt om het probleem van het tekort aan
scheidsrechters op te lossen. Opnieuw heeft NHV al verschillende boetes opgelegd aan ons en het lukt
niet alle toegewezen wedstrijden in te vullen. Dus nogmaals een dringend verzoek: kijk eens rond of je
oud-spelers/handbalfanaten/spelers met tijd over/of andere gegadigden kent die het leuk vinden om als
scheidsrechter bij HV Internos verbonden te zijn.
Er is ook positief nieuws: Tim de Jongh gaat zich inzetten als verenigingsscheidsrechter! Wie volgt?

Uit de Algemene Leden Vergadering
-

-

HV Internos is financieel gezonde vereniging blijkt uit de financiële doorlichting van het afgelopen
jaar.
De huur van de kantine gaat met 40% omlaag.
We zijn begonnen met de implementatie van het beleidsplan 2017-2021 om naast breedtesport
ook ruimte te geven aan prestatiesport. Met vallen en opstaan hebben we daar de eerste
stappen gezet.
Er zijn nogal wat wisselingen binnen bestuur en commissies. Zie voor de actuele bemensing het
organogram op de website of hieronder:

Bestuur
Conny Rijken (voorzitter)
Jennifer Broerse-Nobel (TC zaken)
Joost Schilderman (penningmeester)
Peter Buijnsters (secretaris + TBG)
Barbara Hauf (PR + communicatie)

Communnicatie commissie

Technische commissie

Barbara Hauf (voorzitter en PR en
communicatie)

Jennifer Broerse-Nobel (ad interim)

Edwin Nuijten (IT beheer zaal)

Ron Stoele

Angela de Vries

Jolanda van Wezel (webmaster)

Triviumbeheergroep (TBG)
Peter Buijnsters (voorzitter)
Bas Nieuwesteeg (kantine)
Tonnie Peemen (beheer)
William Siemons (materialen)

-

ledenadministratie

wedstrijdsecretariaat

Kees Aerts

Gabriëlle van Rijn

Vanaf nu is het mogelijk om een lidmaatschap om te zetten in een rustend lidmaatschap
bijvoorbeeld bij langdurige blessure, zwangerschap of stage in het buitenland. Je kan dit
aanvragen wanneer je minimaal een half jaar niet kunt spelen/trainen en je moet het vooraf
aangeven (als dat mogelijk is). Je hoeft in die periode alleen de bondscontributie te betalen.

Sponsoring
We gaan alle leden betrekken bij het binnenhalen van sponsoren. Binnenkort ontvangt ieder lid een flyer
met daarin de mogelijkheden voor sponsoring een bedrijf/uw bedrijf/sponsor/uw werkgever kan daarop
aangeven hoe hij/zij HV Internos wil sponsoren. Hopelijk gaat dit tot een positieve impuls voor
sponsoring leiden.

Nieuwjaarsreceptie
Reserveer alvast in je agenda: 11 januari om 19.30 uur is het weer tijd om met elkaar een
borrel te drinken op het nieuwe jaar.

Vrijwilligersavond van de gemeente
Op vrijdag 7 december organiseert de gemeente Etten-Leur voor alle vrijwilligers actief in Etten-Leur een
vrijwilligersavond. Zie voor het programma onze website en hieronder:

Deze maand in de Spotlight…

Naam: Simon Eulenpesch
Geboortedatum: 24/02/2005
Lengte: 1.46
Woonplaats: Prinsebeek
Bij H.V. Internos sinds: 2013
Mijn positie in het veld: Hoek
Hier ben ik heel goed in: Assist geven
Dit is mijn zwakke punt: Hoogschieten
Mijn favoriete handbal speler/ speelster: Tess Wester
Mijn favoriete oefening tijdens de training: Squads
Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn): Usain Bolt
Ik word chagrijnig van: Als iets niet mee zit
Mijn beste sportprestatie ooit: Een mooie draaibal gescoord
Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière: Handbalkamp 2016
De beste manier om het weekend te beginnen: Slapend
Op dit dier lijk ik het meest: Hamster
Dit heb ik in huis als iemand langs komt: Een gekleurd huis
Aan wie geef jij de pen door: jeremey
Wil je nog wat zeggen: nee
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