
KANTINEVERKOOP



Het jaar 2021 is alweer meer dan een maand onderweg, maar nog 
even terugkijkend op 2020. Dat was een jaar om snel te vergeten, 
maar we zullen de gevolgen helaas nog wel een tijdje voelen. 
Een jaar waarin we minder hebben kunnen handballen dan ons 
lief was. Voor de senioren lag de competitie vanaf begin maart op 
zijn gat. Het seizoen 2020-2021 werd na 3 wedstrijdrondes 
alweer stil gelegd. De jeugd heeft na de zomer nog een 
buitenseizoen gedraaid, maar ook hun  competitie ligt vanaf half 
oktober alweer stil. Gelukkig mochten en we met de jeugd 
onderling nog wel oefenwedstrijdjes spelen, waar we dan ook 
dankbaar gebruik van hebben gemaakt. 

De kantine is echter al vanaf oktober dicht en is in 2020 maar 3 
maanden echt open geweest. Dit bemoeilijkt het direct contact 
met elkaar en op deze manier missen we een hoop gezelligheid. 
Een groot gemis voor een vereniging als Internos.

Ook financieel gaan we dat voelen. We hebben de totale huur voor 
de kantine in 2020 wel moeten betalen, maar we hebben maar 3 
maanden echt omzet kunnen draaien. Tevens is het beach 
handbalweekend aan het einde van het vorige seizoen niet 
doorgegaan. Naast een mooie afsluiting van het seizoen is dit 
altijd goed voor een paar duizend euro baromzet, die we dus ook 
mislopen. Gelukkig hebben we seizoen 2019-2020 financieel 
netjes kunnen afsluiten mede doordat we een compensatie voor 
de zaalhuur hebben ontvangen van de overheid. 

Seizoen 2020-2021 zal financieel een zware dobber worden. We 
missen door het sluiten van de kantine al 4 maanden omzet. De 
zwaarste financiële tegenvaller komt in februari. Nu carnaval niet 
op de normale manier gevierd gaat worden, gaat de mantelzorg 
op de markt ook niet door. Dit leverde de vereniging voorgaande 
jaren duizenden euro’s op. Ook kon het driedaagse schoolhandbal 
toernooi 2021 in de kerstvakantie vanwege Corona niet doorgaan, 
jaarlijks goed voor extra omzet  en aanwas van nieuwe 
jeugdleden. 
 
Op dit moment zijn we met een aantal grote sportverenigingen 
in gesprek met de gemeente over compensatie van de zaalhuur, 
maar de gemeente is helaas niet een partij die snel duidelijkheid 
geeft. Daarnaast zijn er nog allerlei regelingen van de overheid, 
waar we gebruik van hopen te maken, zodat we hopelijk de 
gemiste inkomsten en de gebruikelijke uitgaven en kosten kunnen 
compenseren. 



Ook zijn we op zoek geweest naar alternatieve inkomsten. 
De grote club actie leverde zo bijna 1400 euro op, de Rabo club-
support actie ruim 700 euro en de chocoladeletter actie bij AH 
Pollemans bijna 100 euro. Iedereen ontzettend bedankt voor de 
inzet en deelname aan al deze acties.

Komend seizoen willen we de sponsoring weer op poten zetten. 
In de kantine hangt een bord van de club van 100. Voor 100 euro 
(ex btw) per seizoen komen de sponsors op dat bord. Er is plek 
voor 30 sponsoren en het kan een mooie extra inkomstenstroom 
zijn. Dus wil je helpen met het vinden van nieuwe sponsors of wil 
je met je bedrijf sponsor worden? Laat het ons even weten 
(voorzitter@handbalinternos.nl, secretaris@handbalinternos.nl of 
financien@handbalinternos.nl) en dan kunnen we met een 
werkgroep aan de slag zodra de kantine weer open mag.

Door de sluiting van de kantine is er flink wat voorraad met een 
tht datum die steeds korter wordt. Daarvoor willen we een 
opruimingsactie doen, waardoor de leden de mogelijkheid hebben 
om tegen flinke korting wat goederen te kopen, zodat we deze 
niet weg hoeven te gooien. Bestellen kan via het bijgevoegde 
formulier. Dit kan gemaild worden naar: B.nieuwesteeg@ziggo.nl. 
Bestellingen kunnen na bevestiging op zaterdag 20 februari 
tussen 14 uur en 17 uur bij de kantine opgehaald worden. 
We hadden gehoopt dat er afgelopen dinsdag positief nieuws 
zou zijn met betrekking tot de trainingen, maar dat was helaas 
niet het geval. Voorlopig is het alleen nog mogelijk om buiten te 
trainen, met in achtneming van de corona maatregelen. Hopelijk 
komt er eind februari positiever nieuws over het weer opstarten 
van trainingen.  De zaal competitie is definitief stilgelegd en vanaf 
10 april start voor de jeugd de buitencompetie weer en zullen er 
voor de Senioren alternatieve competities opgestart worden. Deze 
zullen dan regionaal zijn en en tot eind juni duren. Dit alles 
natuurlijk alleen als de corona onder controle is.



Dit bestand is ook los bijgevoegd in de mail!

De bestellijst:


