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Van het bestuur
Beste leden,
we kijken net zoals jullie steeds weer uit naar de persconferenties.
We hopen dat er steeds meer mag en dat handballen weer een deel van
ons leven wordt.
Inmiddels mogen jongeren en jong volwassenen tot 27 jaar weer buiten
sporten, nog geen competitie maar binnen het eigen team wel weer
lekker trainen en bezig zijn. Wel blijft die grens moeilijk en hopen we
binnenkort op nog wat meer ruimte.
Natuurlijk geeft ook de avondklok de nodige belemmeringen, immers
iedereen moet op tijd thuis zijn en met alle teams is dat steeds weer een
puzzel. Maar we mogen weer wat meer en dat moeten we koesteren.
Ook al beseffen we dat voor sommige senioren (denk aan heren 2 en de
recreanten) het nog steeds zuur is, dat we nog steeds niet mogen
sporten in groepsverband.
Maar nu het elke avond langer licht blijft gaan we wel stapje voor stapje
naar meer ruimte en hopen we straks dat al onze leden weer mogen
trainen.
En we hopen dat straks ook de kantine weer open mag, want het
verenigingsgevoel missen we enorm en uiteraard ook financieel is dat een
grote aderlating naast de kosten die die doorlopen en het wegvallen van
veel extra inkomsten zoals het kersthandbaltoernooi, de mantelzorg etc.
Vanuit het bestuur zijn we wel aan het kijken wat straks weer wel mag.
We zoeken naar mogelijkheden met de organisatoren voor het jeugdreisje
of een alternatieve invulling daarvan. Het beachhandbal kan misschien in
plaats van aan het einde van de competitie weer aan het begin van het
nieuwe seizoen plaats vinden. Kortom we houden ondanks alles de moed
erin en hopen snel jullie weer in de zaal en op het veld te ontmoeten.
Competities
Inmiddels weten we dat alle competities op de hoogste na eruit zijn
gehaald door het NHV. Er wordt wel gekeken naar mogelijkheden voor
een verkorte competitie of voor wedstrijden als in april of later weer meer
mogelijk is. We houden jullie daarvan op de hoogte. En als de ruimte
ontstaat kijken we ook wat we zelf kunnen doen om weer leuke
wedstrijden te hebben en dat alles in voorbereiding op het seizoen
2021/2022.

Financiën/ contributie
Goed om te melden dat rond 22 maart de contributie ondanks alles weer
wordt afgeschreven. Op of rond 23 april volgt de bondscontributie.
Wat dat laatste betreft hebben we als bestuur bij het NHV regelmatig
gevraagd of die gestopt kan worden, dan wel verlaagd omdat er zo
weinig wedstrijden zijn gespeeld. Helaas is daar nog niets uitgekomen.
Wat onze verenigingscontributie betreft, snappen jullie hopelijk, dat we
die hard nodig hebben, juist omdat veel inkomsten zijn weggevallen en
te voorkomen dat we straks bij jullie moeten aankloppen voor een hogere
contributie.
Wel hebben we in het bestuur afgesproken, dat als we verder
gecompenseerd gaan worden door de gemeente voor de zaalhuur en de
kantine huur, we kijken of we in een later stadium misschien een korting
kunnen toepassen.
We zijn verder blij dat door alle toestanden geen leden hun lidmaatschap
hebben opgezegd en hopen dat jullie ook blijven en straks weer samen
kunnen handballen en werken aan de opbouw van de vereniging.
Sponsoring
Om ook financieel uiteindelijk sterker uit deze periode te komen is het
van belang dat we meer werk maken van sponsoring. We hebben dat al
meerdere malen gemeld.
Mart Mulders heeft ons een presentatie gegeven hoe een en ander goed
opgepakt kan worden en is bereid een nieuwe sponsorcommissie bij te
staan zodat zij goed uit de startblokken kunnen. Natuurlijk hopen we dat
de mensen die nu al zorgen voor wat sponsoring denk aan Jolanda
Schalieboom die veel betekent in kader van het schoolhandbal toernooi
samen met hem zich willen inzetten in zo’n commissie. Maar we zoeken
nog wat extra versterking dus wil je meewerken en samen met de
anderen zorgen voor extra financiële ruimte door sponsoring, meld je bij
ons aan!
Wel leuk om te melden dat zich inmiddels al drie bedrijven/personen hebben gemeld voor een sponsorbordje in de kantine, waar je voor 100 euro
per jaar een bordje kan laten maken. We hebben 30 plekken dus genoeg
ruimte voor meer mensen. Nu hebben Frans Martens (ouder van een lid),
Ruud Holthuizen (lid recreanten) en Pieter Heesterbeest namens Katjang
BV zich aangemeld.
Wie volgt?????

Daarnaast is het damesteam van Mart Mulders (dames 2) gekomen met
een sponsor die voor hen trainingspakken regelt en gelijk elk jaar een
bijdrage geeft aan de clubkas. Zodra het rond is daarover zeker meer.
Misschien ook een stimulans voor andere teams!

Ledenvergadering
We hoopten dat we dit voorjaar een live ledenvergadering konden doen,
helaas is dat nog steeds niet mogelijk. Dat betekent dat we als bestuur
aan het kijken zijn om een digitale ledenvergadering te kunnen houden in
april. Daarover snel meer.
Kantine verkoop
Al eerder ontvingen jullie een mail over verkoop van frisdank, bier, wijn
etc. vanwege de sluiting van de kantine.
Er zijn nog genoeg spullen voor de verkoop, dus als er behoefte is, kijk
even op het lijstje van het vorige onderonsje en geef aan wat je wilt
hebben. Dan zorgen we met Bas ervoor dat je langs kan komen om het
te halen.
Tot zover weer even de stand van zaken en hopelijk treffen we elkaar met
meer ruimte weer snel.
Ron Dujardin
Voorzitter HV Internos.
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TEAM

DAG

TRAININGSTIJD

TRAINERS/
TRAINSTERS

Jeugd D

Maandag

17:00 - 18:00

Joost/Dylan/
Rachel

Dames Vallie

Maandag

18:30 - 20:00

Vallie

Jeugd F

Woensdag

16:00 - 17:00

Tamara/Saskia

Jeugd E

Woensdag

17:00 - 18:00

Pieter/Niels/
Jurgen

Dames Mart

Woensdag

18:30 - 20:00

Mart

Dames Jaap

Zondag

10:30 - 12:00

Jaap

Dames A

Zondag

10:30 - 12:00

Peter

Jeugd C

Zondag

12:00 - 13:30

Paul/Gabrielle/
Tonnie/Marcel

Heren 1

Zondag

13:30 - 15:00
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