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Corona maatregelen ten aanzien van sporten

Met spanning hebben we gekeken naar de persconferentie van 28 mei, jullie 
waarschijnlijk ook. Goede berichten. Vanaf 5 juni mag weer veel meer!
We mogen weer binnen sporten, zowel de jeugd als senioren en in 
groepsverband waar de 1,5 meter als dat voor de sport niet kan, niet hoeft te 
worden gerespecteerd. Tevens mogen de jeugdteams tot en met 17 jaar ook 
weer wedstrijden spelen tegen andere verenigingen, maar zonder publiek.

Voor de senioren geldt dat wedstrijden ook mogen, alleen binnen de vereniging 
(onderling dus), maar ook dat geeft meer ruimte en mogelijkheden. 
Als bestuur zijn we blij dat er dus weer meer mag op sportief gebied zodat we 
weer een belangrijke stap zetten naar normaal.
Het bestuur en de trainers pakken dit op en gaan kijken welke mogelijkheden 
er zijn om jullie weer meer te kunnen bieden op gebied van training, 
wedstrijden en een stukje gezonde competitie. De trainingstijden worden 
opnieuw bekeken en of via dit onderonsje en anders via de trainersapp en op 
de site zullen de trainingstijden aangegeven worden.

Het bestuur bekijkt momenteel ook of we in Etten-Leur extra ruimte kunnen 
vinden/huren om aan de behoefte aan extra trainingstijden voor volgend 
seizoen te kunnen voldoen.
De kleedkamers zijn dan ook weer open en te gebruiken en er mag weer 
gedoucht worden.  Alleen is publiek nog niet toegestaan, behalve de 
begeleiding van het team (geldt dus ook voor die ouders die teams rijden!)

Kantine

Wat ook weer mag is het gebruik van de kantine. De sportkantines mogen 
weer open tot een maximum van 30 personen met inachtneming van de corona 
regels. Dat betekent dat Bas en Tonnie en mensen van de kantine zorg dragen 
dat de inrichting corona proof is en we denken in onze kantine rond de dertig 
mensen kwijt te kunnen. Dat geeft dus weer mogelijkheden voor een drankje 
na de wedstrijd of training en andere mogelijkheden. We kijken ook of 
bijvoorbeeld een terrasmogelijkheid bij buiten wedstrijden mogelijk is, daar kan 
en mag nog meer.

Wel het verzoek om bij gebruik van de kantine even naam en telefoonnummer 
in te vullen en de gezondheidscheck te doen, maar dat laatste is ook van 
belang bij trainen en wedstrijden, we gaan er dan ook van uit dat je geen 
klachten hebt als je komt trainen of spelen.
Waar gesproken wordt over reservering spreken we af dat bovenstaande vol-
doende is, feitelijk is de reservering al gedaan omdat jullie komen trainen en 
reserveren bij de ingang mag zoals ook bij de horeca.

Van het bestuur



Algemene ledenvergadering

Dit betekent voor ons ook, dat we een fysieke ledenvergadering kunnen 
houden. Deze zal plaatsvinden op 18 juni in onze kantine. Wel is het even 
noodzakelijk om van te voren je te melden, zodat we weten hoeveel mensen er 
komen en eventueel maatregelen kunnen nemen als het er teveel worden. 
We hopen en rekenen natuurlijk op een goede opkomst.
De agenda tref je bij dit onder onsje aan en zal ook op de site gezet worden. 
Let ook op de oproepen die we doen om een aantal commissies weer op 
sterkte te brengen of juist commissies in het leven te roepen. Het bestuur kan 
niet alles alleen en heeft jullie hulp daarbij nodig.
Heb je nog specifieke punten die je wilt inbrengen of verzoek tot een 
agendapunt, laat het ons weten.

Kleding

Al eerder is bericht dat de kleidinglijn gaat veranderen. De huidige lijn houdt op 
te bestaan zodat we stapsgewijs overstappen op de nieuwe kledinglijn. 
We doen dat vanaf het eerste team en zo naar beneden totdat alle oude shirts 
zodanig versleten zijn dat voor alle teams nieuwe kleding beschikbaar is. 
We zullen dit ook per team communiceren. Natasja zorgt ervoor dat alle tassen 
in orde zijn, dus zolang er voor de teams nog de oude kledinglijn is, 
gebruiken we die en mocht dit niet meer zo zijn dan gaan we in overleg met 
het bestuur en de teams om de overstap te maken naar nieuwe shirts (dan zijn 
dus ook nieuwe broekjes nodig).
In dit kader is het belangrijk dat als jouw team overstapt op het nieuwe tenue, 
je ook het bijhorende broekje aanschaft.

Let op:
Als er een nieuw lid bijkomt, laat deze dan eerst contact opnemen met Natasja 
+31610652432, ivm de broekjes want daarvan hebben we er nog een aantal 
op voorraad liggen en de oude broekjes zijn niet meer bij Bruba verkrijgbaar

Kleding inzamelings actie

Als er mensen zijn die oude bruikbare kleding of schoenen (per paar), 
overgordijnen (geen glasgordijnen), lakens/dekens, dekbedovertrekken, 
bad- en keukentextiel hebben, neem dan even contact op met Natasja 
+31610652432. Dan kan er een tijdstip en dag afgesproken worden wanneer 
de kleding ingeleverd kan worden. Zorg ervoor dat alles in een goed dichtge-
knoopte plastic zak zit (vuilinszak). 
Wat mag er niet in: dekbedden, kussens, knuffels, resten van bijv. tapijt, 
tassen. 
Eens in de zoveel tijd komt een bedrijf het ophalen, hiermee wordt weer geld 
opgehaald voor de vereniging.
Voor alle vragen rond de kleding kunnen jullie bij Natasja terecht.

Namens het bestuur
Ron Dujardin
Voorzitter HV Internos.



TEAM MAANDAG WOENSDAG VRIJDAG

F1 + F2 16.00-17.00

E1 + E2 + E3 17.00-18.00 17.00-18.00

D1 + D2 17.00-18.00 18.00-19.00

CJ + CM 18.00-19.30 18.00-19.30

DA 19.30-21.00 19.00-20.30

DS3 21.00-22.00

DS2 20.30-22.00 19.30-21.00

DS1 19.30-21.00 20.30-22.00

HS2 19.30-20.30

HS1 19.00-20.30 20.30-21.30

Trainingsschema 



Wanneer: 18 juni 2021
Waar: in de kantine
Aanvang: 19:30

Programma:
1.  Welkom & Opening
2.  Vaststelling agenda
3.  Benoeming bestuursleden:  Kamiel Gerardu en Tonnie Peemen 
       worden voorgedragen als algemeen 
       bestuurslid
4.  Notulen vorige vergadering
5.  Stand van zaken vereniging/gevolgen coronacrisis
6.  Financieel verslag 2019/2020
7.  Begroting 2020/2021
8.  Technische zaken (stand van zaken, oproep leden technische commisssie)
9.  Sponsoring (stand van zaken en oproep leden sponsorcommissie)
10.  Acitiviteiten commissie (oproep leden voor vorming 
      activiteitencommissie)
11. Coördinator kantine diensten
12. Trivium beheer/kantine/medegebruik
13.  Communicatie
14. Rondvraag
15. Sluiting

Algemene 
Ledenvergadering

Wil je nou iets op de social media of in het onderonsje laten zetten?
Stuur dit dan op naar nadiadeweert@ziggo.nl

H.V. Internos – Trivium 102 – 4873 LP – Etten-Leur – nadiadeweert@ziggo.nl

@handbalinternos handbal internos


