,

Onderonsje
Nummer 19
November 2019

Hoii, ik ben Nadia de Weert en ik speel zelf in de B2.
Ik doe de opleiding communicatie.
Barbara had aangegeven te willen stoppen met de taak
van de PR en de communicatie van internos.
Ik ga dit overnemen, dus laat het me weten als je
iets hebt wat je op de website, in het onderonsje of
in de Bode wilt zetten!
Je kunt dit dan mailen naar nadiadeweert@ziggo.nl

Bardienst
In het weekend is het natuurlijk fijn als de bar in de kantine geopend is
tijdens de wedstrijden. Hiervoor is het wel belangrijk dat er mensen achter
de bar willen staan. Daarom de vraag of er mensen
enthousiast zijn om te komen helpen.
Wat word er van je verwacht?
Ongeveer 4 keer per jaar volgens een vooraf
opgesteld rooster bardienst van ongeveer 3 of 4 uur draaien
Het bijwonen van de informatie- en instructieavond op 8 januari om
19.30 uur in de kantine
Wanneer je liever samen met iemand bardienst draait, kunnen zij zich
als koppel opgeven
Er word zo veel mogelijk geprobeerd om je in te plannen rondom de
wedstrijden (van je kind) zodat je niet vel extra tijd kwijt bent
Je kunt je opgeven bij Conny Rijken, Saskia van den Beemt of
Jolanda Schaliboom voor 20 december!

Algemene ledenvergadering
en afscheid Conny Rijken
Op 27 september 2019 werd de jaarlijkse ALV HV Internos gehouden.
Op de website onder het kopje ‘downloads’ staat de presentatie van die
avond en kan je nalezen hoe onze club er voor staat.
Hieronder staan de belangrijkste punten:
We blijven een stabiele club wat betreft het aantal leden; er zijn leden
vertrokken en we hebben nieuwe leden mogen verwelkomen.
Het tekort aan scheidsrechters blijft een uitdaging, ook voor
het huidige seizoen
Twee punten hebben we meer uitgebreid besproken:
Na de opzegtermijn van 1 juni hebben nog ongeveer 30 leden
opgezegd. De teamopgave moet al in mei doorgegeven worden
aan het NHV. Door late opzeggingen hebben we een team moeten
terugtrekken en zijn teams in de problemen gekomen met
de bezetting. We hebben geconstateerd dat dit niet (altijd) te
voorkomen is. Om niet financieel op te draaien voor de kosten van
late opzeggingen is afgesproken dat bij te late opzegging een kwartaal
contributie doorbetaald moet worden.
De combinatie van breedtesport met wedstrijdsport en
verenigingsbelang met individueel belang is een uitdaging waarbij niet
altijd aan alle wensen tegemoetgekomen kan worden.
Uitgangspunt blijft plezier in handbal en met elkaar op een niveau dat
past bij de ambitie en kwaliteiten van een team.
Bedankt en tot ziens!
Tijdens de ALV hebben Barabara Hauf, Jennifer Broerse en ik afscheid
genomen van het bestuur. Ik heb de voorzittershamer overgedragen aan
Ron Dujardin. Inmiddels is Ron goed ingewerkt en heb ik mijn taken
kunnen afronden. Ik heb er alle vertrouwen in dat HV Internos met Ron en
overige leden van het bestuur de ingeslagen weg kan voortzetten en verder
kan bouwen aan deze mooie vereniging. Ik ben blij dat ik mijn steentje heb
mogen bijdragen aan het versterken van het fundament van HV Internos en
wil iedereen, en in het bijzonder de bestuursleden van de afgelopen vijf jaar,
bedanken voor de prettige samenwerking.
Tot ziens bij HV Internos!
Conny Rijken

Kersthandbaltoernooi
Op 30 december, 2 en 3 januari komen de basisscholen van Etten-Leur weer
in grote getalen handballen bij ons in de zaal.
De scholen die dit jaar meedoen zijn: de Pontus (2 locaties), de Hofstee,
d’n Overkant, de Toverlaars, de 4 Heemskinderen en de Leest.
Dit jaar word het toernooi al voor de 45e keer georganiseerd.
We hebben een record behaald met het aantal teams dit jaar. Er komen in
3 dagen 56 teams verdeeld in 10 poules strijden om de 1e plaats.
Om alle kinderen wedstrijdjes te laten spelen hebben we wel jullie hulp nodig!
Heb je zin en tijd om ons te helpen met bijvoorbeeld wedstrijden omroepen,
wedstrijdpunten bijhouden en wedstrijdjes fluiten.
Laat het ons dan weten en dan kijken wij waar we je in kunnen plannen.
Opgeven bij astriddeweert@ziggo.nl of een appje naar 06-57120361
Groetjes de kerstcommissie, Angela, Saskia en Astrid

Deze maand in de Spotlight...
Naam : Fleur Coremans
Geboortedatum : 07-08-2001
Lengte : 1,65
Woonplaats : Etten-Leur
Bij H.V. Internos sinds : 2009
Mijn positie in het veld : overal en nergens
Hier ben ik heel goed in : onhandig zijn
Dit is mijn zwakke punt : slecht uit bed komen
Mijn favoriete handbal speler/ speelster : Nycke Groot
Mijn favoriete oefening tijdens de training : schottraining
Beste Sportman/ vrouw ooit (hoeft geen handballer te zijn) :
Elvira Coremans en Dide Konings echte doorzettende trainingsbeesten
Ik word chagrijnig van : mensen die niet mee terug rennen
Mijn beste sportprestatie ooit : kampioenschap
Mijn leukste herinnering uit mijn sportcarrière : buitenlandse toernooien
De beste manier om het weekend te beginnen : als je leuke dingen gepland hebt staan.
Op dit dier lijk ik het meest : leeuw
Dit heb ik in huis als iemand langs komt : van alles
Aan wie geef jij de pen door : Britt Neefs
Wil je nog wat zeggen :

