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Corona update 
28 september 2020

Van de voorzitter, 
 
Zo waren we blij dat we met de nodige maatregelen weer de kantine open 
mochten doen en dat we weer wedstrijden met publiek konden hebben en 
zo zitten we nu weer in de situatie dat helaas de kantine weer dicht is en 
dat ook publiek niet is toegestaan. 
 
Bas Nieuwesteeg en Tonnie Peemen hadden hun best gedaan om alles 
corona-proof in te richten, we kregen zelfs complimenten van onder ande-
re de burgemeester. Helaas kunnen we niet genieten van de gezelligheid 
onder elkaar. 
 
Maar gelukkig kunnen we nog wel trainen en wedstrijden spelen, hoewel 
de eerste wedstrijden wegens Corona besmettingen al weer afgelast waren 
en dus verplaatst zijn. Het zijn wat dat betreft lastige tijden. 
 
Laten wij ons in ieder geval goed aan de regels houden, dan kunnen we 
blijven sporten. In dit onderonsje vinden jullie ook de regels van wat mag 
en wat niet. 
 
 
Ondertussen kijken we ook vooruit, wat doen we met Sinterklaasviering, 
nieuwjaarsreceptie, leden vergadering etc. Het bestuur houdt de zaken 
goed in de gaten en overlegt met de organisatoren wat mogelijk is. 
 
Dat geldt ook voor het kersthandbaltoernooi, altijd een mooi en druk be-
zocht evenement en scholen kijken er naar uit. Helaas moeten we de 
knoop doorhakken dat die in de normale vorm niet door kan gaan. Wat 
wel, dat wordt nog bekeken, we zoeken in ieder geval alternatieven om de 
scholen met handbal in aanraking te laten komen. Het levert altijd weer 
nieuwe jeugdleden en talenten op dus kijken we kritisch naar wat wel kan. 
 
Ook de mantelzorg met carnaval gaat niet door, sowieso is het onduidelijk 
of en hoe carnaval dit jaar gevierd wordt, maar de organisatie en het be-
stuur zijn het eens dat we dit jaar moeten overslaan. Dat is wel jammer, 
want het is een grote inkomstenbron. Daarom kijken we samen wat dan 
als alternatief mogelijk is. 
 
 
Wat dat betreft, help ons als vereniging in ieder geval door loten te kopen 
van de grote clubactie, onze jeugdleden doen hun best die in grote getallen 
te verkopen en ook online kan dat, dus roep vrienden, familie en bekenden 
op voor ons loten te kopen. Hieronder nogmaals de link

https://lot.clubactie.nl/lot/hv-internos/270859?fbclid=IwAR0G7spa1wV4m-



DuvIo9-jHNrxT8X1WXGpmhc78i_DMpAzmo2v6GzPfPuBDo  
 
Ook hebben we het bord van honderd waar bedrijven of particulieren op 
kunnen. Een bordje voor honderd euro per jaar met uw logo of naam, een 
kleine bijdrage maar voor ons een groot gebaar. 
 
 
Tot slot, ik hoop dat we door goed de regels na te leven weer snel de kanti-
ne open mogen doen, ik hoop dat jullie en jullie families gezond blijven en 
zie jullie hopelijk snel weer in de kantine of in de zaal. Ik wens de teams 
veel sportiviteit en goede resultaten toe. 
 
 
Groeten namens bestuur 
 
Ron Dujardin 
 
Voorzitter



Update corona maatregelen 
(vanaf 28 september 2020)

Publiek 
- Niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden
- Uitzondering : Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de 
benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. 
Zij mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Kantine
- Vanaf 29 september 18.00 gesloten.
- Na je training/wedstrijd mag je niet blijven kijken maar moet je de 
sporthal zo snel mogelijk verlaten.Al

Algemene maatregelen
- Klachten? Blijf thuis
- Schud geen handen
- 1,5-meter afstand
- Was en desinfecteer je handen



Wil je sponsor worden van HV Internos?

Voor €100,- per jaar komt uw naam of bedrijfsnaam op het club van
honderd bord te hangen in de kantine. Zoals u ziet zijn er nog plaatsjes
vrij!
Wilt u meer voor ons betekenen en/of op een andere wijze ons financieel
steunen, is dat ook mogelijk.
Interesse? Stuur dan een mailtje naar financien@handbalinternos.nl

Het is nog steeds mogelijk om loten 
te verkopen voor de vereniging!!


