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Corona virus
Het bestuur van Handbal Internos geeft gehoor aan de adviezen van
het RIVM, Veiligheidsregio en overheid en heeft besloten alle
verenigingsactiviteiten inclusief de trainingen tot en met 31 maart
af te lasten.
Het is ook verstandig o.a. in kader van contact onderzoeken, dat mocht een
van onze leden besmet zijn met het coronavirus hij/zij dat meldt bij onze
secretaris. Wij gaan ervan uit dat iedereen meewerkt aan dit besluit en wij
hopen dat we snel weer de trainingen, activiteiten en wedstrijden kunnen
oppakken.
Hieronder de NHV tekst:
In verband met het coronavirus heeft het NHV meerdere vragen ontvangen.
Voor de wedstrijdsport en breedtesport gaan wij hier verschillend mee om.
Voor teams uit de regio Noord Brabant geldt hierin een afwijkend advies.
Noord Brabant
Gezien de door de autoriteiten voor Noord Brabant aangegeven mogelijk
ontwrichtende ernst van de situatie dragen wij onze leden op om gevolg te
geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s om alle sportwedstrijden –
tot en met 31 maart af te gelasten. Ons advies geldt voor alle sportclubs in
Noord Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.
Teams in de wedstrijdsport moeten hiervoor het volgende formulier
invullen.
https://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-wedstrijdsport-wegens-coronavirus/
Voor teams in de breedtesport is er onderstaand formulier.
https://www.handbal.nl/niet-gespeelde-wedstrijd-breedtesport-wegens-coronavirus/
Met vriendelijke groet
Ron Dujardin
Voorzitter Handbalvereniging Internos Etten-Leur
0621853490

Mantelzorg
Beste mantelzorgers,
Carnaval is alweer even voorbij en we kunnen weer terugkijken op een
geslaagde mantelzorg. De teams hebben hun best gedaan om hun shift vol
te krijgen wat in de meeste gevallen ook is gelukt. Alhoewel de carnaval
wat rustiger was dan voorgaande jaren heeft deze activiteit de kas van de
vereniging weer goed gespekt. Helaas hebben we de bedankavond moeten
annuleren i.v.m. het corona virus.
We willen graag iedereen bedanken die de mantelzorg weer mogelijk heeft
gemaakt, de mensen in de container en de opbouwploeg. Alles was weer
prima geregeld zoals de bonnetjes, de drankjes, de nieuwe verlichting en
de positieve inzet! Veel dank.
Mark, Saskia en Ruud

Oproep hulp bij clinics
We willen binnen de vereniging een poule maken van enthousiaste mensen
die het leuk vinden om af en toe een clinic te verzorgen.
Als je gewoon één keer wil meehelpen kan dat natuurlijk ook.
De vraag naar clinics word namelijk steeds groter.
De basisscholen vragen steeds vaker om clinics tijdens hun sportdag,
koningsspelen, of als voorbereiding op het kersttoernooi. Ook van jeugdland
komt er altijd een vraag.
Als het je leuk lijkt om te doen, laat het ons dan weten, hoe meer mensen
we hebben, hoe beter we alles kunnen verdelen en kost het weinig tijd.
Internos kan indien nodig een verlofbrief regelen voor school.
We hebben nu al 5 vragen staan.
Op vrijdag 3 april van 9.00-12.00 op basisschool de Pontus locatie 		
schoenmakershoek. (is geregeld)
Op donderdag 9 april bij brede school Sonate. (is geregeld)
Op vrijdag 17 april bij basisschool D’n Overkant. (is geregeld)
Op vrijdag 17 april bij basisschool de Leest. (nog 1 á 2 mensen nodig)
Op vrijdag 17 april bij basisschool Pontus keen, Toverlaars, Kofschip. 		
(nog 2 á 3 mensen nodig)
Het zou fijn zijn als jullie je opgeven voor de openstaande clinics en we aan
de vraag van de basisscholen kunnen voldoen.
Dit kan voor de vereniging weer extra leden opleveren.
Opgeven kan bij Tonnie, Saskia en Astrid
astriddeweert@ziggo.nl
maurice.saskia@casema.nl
timeout@handbalinternos.nl
We horen graag van jullie!
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