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Van de voorzitter

Coronatijd
Al weer een tijdje zitten we met z’n allen vast aan strengere regels, 
waar we al met de senioren niet konden trainen werd ook de mogelijkheid 
van trainen in groepjes van vier verboden en lag dus onze senioren 
afdeling stil.

Gelukkig is de twee weken geleden afgekondigde verdere verscherping 
weer terug gedraaid en dus mogen de senioren (18+) weer in groepjes van 
vier sporten. We begrijpen dat onze leden echt weer verlangen naar 
trainen en straks weer naar de wedstrijden.

Fijn is dat onze jeugd wel mag doortrainen en dat wordt goed gedaan. 
Tevens mogen zij binnen de vereniging ook wedstrijdjes spelen en dat 
geeft ook weer mogelijkheden om conditie en techniek op peil te houden 
en te verbeteren. En natuurlijk niet in de laatste plaats het spelplezier. 
Met dank aan onze trainers die onze jeugd goed blijft ondersteunen, 
trainen en begeleiden.

Gemeentebegroting
Zoals jullie wellicht hebben kunnen lezen dreigde in 2021 de kosten voor 
huur van accommodaties verhoogd te worden en ook zou er verder 
bezuinigd worden op zelfwerkzaamheid en subsidies. Nu konden we nog 
niet overzien wat dat precies voor ons betekende, maar we werden daar 
niet blij van. Dankzij de goede samenwerking met diverse andere 
verenigingen is het gelukt de gemeenteraad te overtuigen dat de wijze 
waarop en het tijdstip niet goed gekozen is. Zoals het er nu uit ziet 
worden de maatregelen voor 2021 terug genomen en gaat het college met 
ons (alle sportclubs) in gesprek over de financiering in 2022 en verder.
Voor geldt natuurlijk dat we behoorlijk wat inkomsten mislopen, met name 
door de sluiting van de kantine, maar ook doordat we een aantal 
evenementen die voor ons belangrijk zijn zoals het kerst-schoolhandbal 
toernooi niet door kunnen gaan. Natuurlijk blijven we zoeken naar 
mogelijkheden de kas te blijven vullen en zo de contributie zo laag 
mogelijk te houden en anderzijds voldoende middelen te hebben om 
ambities waar te maken.



Sponsoring
Elders vinden jullie daarover meer informatie onder ander over de 
opbrengst van de RABO actie. Met dank aan de stemmers weer een mooie 
opbrengst.
Ook plaatselijke winkeliers bieden mogelijkheden. Zo is er de AH chocolade 
letter actie en is er een andere actie die ons iets kan opleveren namelijk 
van Boulanger Van Der Linden chocolade webshop, daarover lees je 
verderop hoe het werkt. Dus bestel/koop je bij AH of Van der Linden wat, 
denk dan aan de vereniging.
Ook een lichtpuntje is dat dames 2 een sponsor op het oog heeft die het 
team in trainingspakken wil steken en ook nog een bijdrage wil geven aan 
de vereniging. Een mooi initiatief, wie volgt?

Mart Mulder de coach heeft tevens aangeboden te helpen om sponsoring 
verder op poten te zetten vanuit zijn ervaring elders. Daar zijn we 
dankbaar voor en daarom nogmaals de oproep, wie wil in een 
sponsorcommissie meedenken en werken zodat we meer opbrengsten 
hebben uit sponsorgelden en we minder afhankelijk worden van de 
subsidies.
Ook ter versterking van het bestuur heeft zich een nieuwe kandidaat 
aangemeld, dat stellen we zeer op prijs, daarover later meer. 

Ledenvergadering
De ledenvergadering stellen we helaas nog even uit, we hopen tegen eind 
van het jaar weer de kantine te mogen gebruiken en dat dan ook meer 
mogelijk is, zodra de mogelijkheid zich voordoet organiseren wij de 
ledenvergadering. Via dit medium houden we jullie zoveel mogelijk op de 
hoogte.

Hou vol allen, blijf gezond, voor de leden onder de 18 blijf gezellig trainen 
en voor onze senioren, we hopen op een lichtpuntje, maar probeer 
ondertussen de eigen conditie op peil te houden.

Nieuwe leden
Ondanks corona krijgen we ook weer nieuwe leden erbij en dat is goed 
nieuws. Ik heet namens het bestuur alle nieuwe leden van harte welkom en 
wij hopen dat jullie veel spelplezier zullen hebben

Ron Dujardin



Sluit het jaar 2020 toch positief af met een 20% bijdrage voor jouw 
club. Bestel nu chocolade op boulanger-shop.nl en haal geld op voor 
HV Internos!

Beste Internos lid,

Haal nu geld op voor Internos! 
We hebben namelijk een leuke Chocolade-Sponsor-Actie bedacht in 
samenwerking met de nieuwe Boulanger Van Der Linden chocolade web-
shop: www.boulanger-shop.nl

Chocolade-Sponsor-Actie: 20% naar jouw club
Bestel nu een chocoladeletter, kerstattentie of een ander Boulanger 
chocolade product via www.boulanger-shop.nl, dan gaat 20% van jouw 
bestelling direct naar HV Internos. 

Hoe bestellen?
•  Bestel een chocoladeletter, kerstkransjes of een ander chocolade 
 product op www.boulanger-shop.nl

•  BELANGRIJK: vermeld in het bestelproces bij ‘opmerking’: 
 Sponsoractie Handbal Internos

•  De bestelling kan afgehaald worden bij Boulanger Van Der Linden in  
 het Winkelcentrum of laat de bestelling thuis bezorgen 

 (€4,95 verzendkosten / bestelling boven €50 gratis)

•  Boulanger-shop doneert 20% van de gehele bestelling aan jouw   
 sportclub!

•  Actie is geldig t/m 31 december 2020

Bestel dus snel op www.boulanger-shop.nl en haal geld binnen voor 
HV Internos!

Super bedankt!

Sportieve groeten,

Het bestuur van Internos



Rabo Club Support
Dankzij jullie stemmen is de uiteindelijke 
opbrengst van de Rabo Club Support 
€716,40. 
Bedankt allemaal voor het stemmen! 
Dit bedrag kunnen we als vereniging goed 
gebruiken in deze tijd. 
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