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Beste Leden, 
We leven nog steeds in een tijd met maatregelen rond het coronavirus. 
Dat geeft nog steeds de nodige beperkingen, terwijl veel zaken doorgaan, 
zoals de nieuwe teamindelingen, trainingsschema’s etc. Het bestuur is daar 
druk mee bezig, samen met de trainers.

In dit bericht enkele praktische zaken die jullie als leden aangaan en enkele 
oproepen.

Trainen:
Gelukkig konden we de trainingen op ons buitenveld weer oppakken, 
waarbij de jeugd tot 18 jaar zich ook niet meer hoeft te houden aan de 
1,5 meter regels en dat geeft dan weer meer ruimte. Zo worden er ook 
weer onderling partijtjes gespeeld of zijn die in voorbereiding. 
Gelukkig mochten al snel ook de senioren weer buiten gaan trainen en een 
aantal teams heeft dit al opgepakt, zij het binnen de regels van de 
1,5 meter.
Zelfs de recreanten hebben afgelopen zaterdag (6 juni) voor het eerst weer 
een balletje gegooid en getraind. Langzaam komen we weer een stap 
verder en hopelijk gaat deze opbouw verder.
Ook wordt er gekeken of we de zomer periode voor de leden die op dat 
moment niet op vakantie zijn de trainingen en wat onderlinge wedstrijdjes 
door kunnen laten gaan, zo compenseren we de tijd, dat we niets mochten 
doen en zijn we straks klaar voor het seizoen als in september de 
competities weer van start mogen gaan.

Trainers:
Voor het komende seizoen zijn we ook bezig met trainers voor de teams. 
Gelukkig beschikken we al over een aantal enthousiaste en goede trainers 
zowel bij de jeugd als de senioren, maar we zoeken o.a. voor de meisjes A 
(vorig seizoen B2) nog een tweede trainer voor de maandagen. Ook bij de 
jeugd (C en D) kunnen we altijd nog ondersteuning gebruiken, misschien 
leuk om zelf de stap naar het trainerschap te maken of als stage. 
Vind je het leuk om training te geven, meldt dat dan even bij het bestuur. 
Misschien zijn er bij de senioren leden die bereid zijn hun ervaring in te 
zetten voor onze jeugd.



Financiën:
Het bestuur heeft de afgelopen periode niet stil gezeten, maar we zijn met 
o.a. de gemeente in gesprek over een financiële ondersteuning omdat we 
natuurlijk flink wat inkomsten hebben gemist de afgelopen maanden en met 
name de kantine opbrengsten zijn voor ons een belangrijke bron van 
inkomsten.
Jullie krijgen binnenkort het vierde kwartaal contributie over het seizoen 
2019-2020 geïncasseerd. Natuurlijk een raar moment omdat een deel van 
het seizoen heeft stilgelegen, Toch hopen wij op begrip voor het innen van 
het laatste deel, zodat we de vereniging ook financieel overeind kunnen 
houden en voor volgend jaar de contributie niet of weinig te hoeven te 
verhogen.

Bestuursfunctie:
Als bestuur hebben we best ambities om onze vereniging sterk te houden 
en ook om stappen omhoog te zetten waar het kan. Een bestuur van drie 
man is echter erg smal en we zijn dringend op zoek naar uitbreiding binnen 
het bestuur. Met meer handen kunnen we meer doen en kost het elk 
individueel lid van het bestuur minder tijd.
Op dit moment ligt er vooral behoefte op het gebied van de technische 
zaken d.w.z. een lid dat de technische commissie opnieuw leven in kan 
blazen en op het gebied van sponsoring. Het zou mooi zijn als er een 
sponsorcommissie komt met een afgevaardigde in het bestuur.
Uiteraard is een algemeen bestuurslid ook van harte welkom. 
Wil je meebouwen aan onze vereniging, meld je dan aan bij het bestuur.

Jeugdreisje:
Helaas kan het jeugdreisje dit jaar vanwege de corona maatregelen niet 
doorgaan. Dat is zeer spijtig. Wel zijn we aan het bekijken of we begin van 
dit jaar wel iets leuks voor onze jeugd op onze eigen locatie kunnen 
organiseren.
Uiteraard laten we als dat lukt en als we mensen hebben die dit graag 
willen (mee) organiseren, later meer weten.

Namens het bestuur
Ron Dujardin



Uitverkoop van kantinevoorraad, voorkom 
voedselverspilling en steun H.V. Internos!

Vrijdag 12- en zaterdag 13 juni gaat de kantine eenmalig open. 
Leden en belangstellenden kunnen dan tegen aantrekkelijke prijzen 
bier, frisdrank en snoep kopen. Het gaat om producten waarvan 
komende zomer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Met jouw 
aankoop steun je de vereniging, want vanwege de coronacrisis 
stagneren de inkomsten waardoor we een (financieel) moeilijke tijd 
doormaken. Vooraf bestellen is gewenst maar niet noodzakelijk, 
maar op = op. 

Aantrekkelijke prijzen
Voor het seizoen einde had de barcommissie de voorraad in de 
kantine prima op orde. Zonder problemen konden de 
barmedewerkers iedereen van een natje en droogje voorzien bij de 
resterende competitiewedstrijden, toernooien, Beach handbal 
toernooi en andere evenementen. Maar ja, die gaan helaas niet door. 
Toch kunnen we zeker in deze tijd die inkomsten goed gebruiken. 
Daarom gaan alle producten, die aankomende zomer over de 
houdbaarheidsdatum zijn, in de verkoop. De meeste producten zijn 
een stuk goedkoper dan in de supermarkt!

Aan deze veiligheidsregels houden we ons:
1. Kom niet als je moet hoesten, niezen of koorts hebt;
2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
3. Geen groepsvorming en kom alleen of stuur iemand anders;
4. Wie het eerst komt wie het eerst maalt!
5. Houd de aangegeven route aan in de kantine;
6. Betalen via PIN;
7. Maak gebruik van de aanwezige desinfecterende middelen voor  
 en na de betaling;
8. Na betaling producten in  je eigen tas / kratje meenemen en de  
 kantine verlaten;
9. Volg de aanwijzingen van de dienstdoende vrijwilligers op.

Graag zien we jou vrijdag 12 juni  of zaterdag 13 juni tussen 14.00-
20.00 uur  in de kantine. Alvast bedankt voor jouw bestelling. 
Daarmee help je de vereniging enorm. Heb je op voorhand vragen? 
Mail dan naar: b.nieuwesteeg@ziggo.nl en verstuur eventueel je  
ingevulde lijst.

Enne, blijf gezond en let op elkaar.
Bestuur HV INTERNOS
Tot zaterdag 13 juni



Wat betekent ‘ten minste houdbaar tot’?
‘Ten minste houdbaar tot [datum]’ is de datum tot waarop het 
levensmiddel zijn specifieke eigenschappen behoudt als het op 
passende wijze wordt bewaard. Tot die datum is het levensmiddel 
veilig en van goede kwaliteit. In de praktijk zou een levensmiddel 
ook nog een jaar na deze datum verkocht of geconsumeerd mogen 
worden. (publicatie door Ministerie van Gezondheid).
Hierbij het volledige prijsoverzicht:

Het prijsoverzicht staat in het andere gestuurde 
bestand!!
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