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Van de voorzitter

Beste leden, 
allereerst wens ik jullie namens het bestuur 
een mooi, gezond en sportief succesvol jaar 
toe.

Helaas zitten we nog steeds in de lockdown 
waardoor sporten binnen nog steeds niet is 
toegestaan. Wel mag er vanaf 10 januari door 
de jeugd tot 18 jaar weer tot 20.00 uur buiten 
gesport worden.

In overleg met de trainers wordt gekeken 
welke teams daar gebruik van willen en 
kunnen maken waarbij vooral naar de late 
middag en vroege avond wordt gekeken en 
naar wat we in het weekend kunnen doen. 
Een klein stapje voorwaarts.
Hopelijk wordt in de week van 10 januari 
weer iets meer mogelijk met name voor het 
sporten. Hopelijk mogen dan de senioren-
teams ook weer trainen en mogen we weer 
binnen aan de slag. Tot die tijd blijf vooral 
zelf actief ga lopen en houdt jouw conditie op 
peil.

Ondertussen kijken wij als bestuur weer naar 
de komende periode. 
Een nieuwjaarsreceptie zit er even nog niet 
in, toch kijken we of er wat later wel een 
moment komt om samen met jullie leden 
vooruit te kijken naar dit jaar dat tenslotte 
ook ons jubileum jaar is. Dit jaar bestaat de 
vereniging 60 jaar een mooie mijlpaal, die 
we natuurlijk niet in stilte voorbij willen laten 
gaan. Om tot een paar mooie activiteiten te 
komen zoeken we nog steeds een paar 
enthousiaste leden die samen met het 
bestuur vorm willen geven aan een aantal 
jubileum activiteiten. 
Meld je aan als je hieraan mee wil werken!

Helaas ziet het er voor carnaval uit dat er 
niet veel gaat gebeuren. De optochten gaan 
al niet door of worden verplaatst en we zijn 
benieuwd of enige vorm van carnavalsviering 
dit jaar kan en mag plaatsvinden. Dat heeft 
ook consequenties voor onze mantelzorg, 
die zeer waarschijnlijk ook dit jaar niet door 
gaat. Erg jammer en natuurlijk scheelt ons 
dat ook weer belangrijke inkomsten.

Het school handbaltoernooi ging ook al niet 
door ondanks het record aantal 
inschrijvingen, daarvoor wordt met de 
organisatie gekeken wat we als alternatief 
nog kunnen bieden. Het idee is om op 
donderdag en vrijdag in de voorjaars-
vakantie voor de basisschoolleerlingen  in 
onze sporthal clinics te gaan geven met op 
het eind van de clinic een wedstrijdelement. 
We houden jullie op de hoogte.

Kijken we verder vooruit hebben we wel 
goede hoop, dat het beachhandbaltoernooi 
dit jaar wel door kan gaan. Dat zou alvast 
een mooie activiteit zijn rond ons jubileum. 
We kijken ook of we vooral het concept voor 
de zaterdag kunnen aanpassen en meer 
profijt te kunnen halen uit het aangelegde 
veld, denk aan een jeugdtoernooi tegen 
verenigingen in de regio en een feestavond. 
Ook daarover later meer.

Ook kijken we of we dit jaar wel weer een 
jeugdreisje kunnen organiseren en als dat 
kan horen jullie dat snel (ook hier hulp is 
welkom).

Hierna nog wat oproepen en nog aandacht 
voor de enquête van de studenten die een 
onderzoek doen naar onze vereniging en een 
oproep voor leden stembureau tijdens de 
verkiezingen waarbij de vergoeding ten 
goede komt van de vereniging.

Ondergetekende en het bestuur hopen jullie 
weer snel fysiek in sporthal; en kantine te 
mogen treffen.

Ron Dujardin
voorzitter



Enquête studenten Avans

In december stuurde we jullie de oproep om deel te nemen aan de 
enquête van enkele studenten van Avans. Inmiddels zijn er 56 
reacties ontvangen, graag ondersteun ik nogmaals de oproep om 
als je het niet gedaan hebt de enquête nog in te vullen, het helpt 
ons een goed beeld te geven van wat er leeft bij de leden en geeft 
ons ook weer aanknopingspunten hoe we bepaalde zaken kunnen 
verbeteren. Hieronder nog een keer de tekst:

Beste leden van HV Internos,
Wij zijn Boris, Luc, Justin en Sem en wij zijn studenten van de op-
leiding SPECO Sportmarketing op de Fontys Hogeschool in Tilburg. 
Deze periode staat voor ons in het teken van onderzoek doen naar 
een sportvereniging en zodoende zijn we bij deze prachtige hand-
balvereniging gekomen. 
Nou is het voor ons en voor de vereniging erg belangrijk om te we-
ten hoe de leden van de vereniging erin staan, daarom hebben wij 
een enquête over de ledentevredenheid opgesteld. Het zou ontzet-
tend fijn zijn als u deze (naar waarheid) zou kunnen invullen!
Bij aanklikken van de link hieronder wordt u naar de enquête ver-
wezen en kost dan ongeveer 10 minuten van uw tijd. 
Alvast bedankt!

http://fontysfeht.qualtrics.com/jfe/form/SV_6Dyfm2wP23REbhs

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. 
Op 14, 15 en 16 maart 2022 mogen we naar de stembus. 
Om de gemeenteraadsverkiezing goed te laten verlopen zijn 
we op zoek naar inwoners die ons willen helpen. Je helpt niet 
alleen mee in het stembureau, maar haalt ook een mooi 
presentje binnen voor een Etten-Leurse vereniging of 
wijkgebouw.

Want in ruil voor je inzet als stembureaulid, ontvangt een 
vereniging of wijkgebouw van jouw keuze een vergoeding van 
€150,-. 
Je leest alle informatie op onze website: 

https://bit.ly/3H5DPkO

Stembureau



Oproepen vrijwilligers
Na de vorige oproepen hebben we gelukkig wel een enkele reactie gehad en zijn we met een aantal 
mensen in gesprek.
Zo hebben we gelukkig een nieuwe coördinator gevonden die de planning doet voor de bardiensten en 
hebben voor die bardiensten zich ook weer een aantal nieuwe mensen aangemeld. Dat is mooi. 
Hopelijk kan men binnenkort echt weer aan de slag.
Ook zijn er een paar mensen die hebben aangegeven best iets meer voor de vereniging te willen doen, 
daar zijn we blij mee, maar nog onvoldoende om alle belangrijke commissies die we graag in het leven 
roepen in te vullen. Daarom nogmaals hieronder een overzicht van wat we zoeken.
Tim succes met het plannen!

1. Secretaris voor bestuur
Voor het bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris, Peter Buijnsters is er mee gestopt en 
graag willen we op korte termijn een vervanger hebben. De secretaris zorgt o.a. voor de agenda en 
verslagen van de bestuursvergaderingen en ledenvergadering, is feitelijk de postbus voor onze 
vereniging en maakt deel uit van het dagelijks bestuur. In onderling overleg binnen het bestuur 
verdelen we ook de algemene taken.
2. Activiteiten commissie
deze commissie krijgt een coördinerende functie voor het plannen en uitvoeren van activiteiten binnen 
onze vereniging. Dat wil niet zeggen dat alles zelf georganiseerd hoeft te worden, maar zorgen wel 
voor afstemming en stimulering van mensen die graag iets leuks binnen de vereniging willen 
organiseren. Ze houden ook de contacten met de groepen die nu al zaken organiseren zoals de 
organisatie schoolhandbal, beachhandbal, mantelzorg en ondersteunen hen waar nodig.
Belangrijk onderdeel dit jaar is het organiseren van activiteiten rond ons jubileum, waarvoor we ook 
mensen vragen die zich speciaal daarmee bezig willen houden.
3. Sponsorcommissie
In deze tijd zien we hoe kwetsbaar we financieel zijn als belangrijk inkomsten tijdelijk wegvallen. We 
willen graag vooruit met de vereniging en extra sponsorinkomsten kunnen daar bij helpen. Zeker als 
we door meer ambitie ook meer trainingsuren nodig hebben in onze eigen hal en elders om meer trai-

ning te kunnen geven aan talenten en hoger spelende teams,. Maar denk ook aan goede materialen 
die nodig zijn voor trainingen etc.
We hebben het bord van 100 wat inmiddels door actie van de bestuursleden Tonnie en Kamiel weer 
geactualiseerd is e, maar waar nog plek is voor meer sponsoren. Ook zijn er ideeën om te kijken naar 
tijdelijke sponsor uitingen in de sporthal doormiddel van spandoeken etc. waardoor we meer 
sponsoren kunnen aantrekken. Hiervoor hebben we een enthousiaste groep nodig die sponsoren 
binnen kunnen halen, maar ook creatief mee kunnen denken hoe we dit tot uiting kunnen brengen 
met de beperkingen die we hebben.
En weet je mensen/bedrijven die ons willen sponsoren van sponsoring van teams met traningspakken 
etc. tot grotere sponsoren of mensen die een bordje van 100 euro willen gebruiken, meldt het alvast 
bij het bestuur.
4. Technische commissie
Ter ondersteuning van onze trainers en jeugdtrainers en om de technische lijn binnen de vereniging 
uit te zetten zoeken we ook enthousiaste leden met kennis die dit willen oppakken, samen met onze 
trainers zodat er meer lijn komt in het technisch kader van de vereniging.
5. Scheidsrechters
Als laatste blijven wij ons zorgen maken over het tekort van scheidsrechters, de eerste boetes zijn al 
weer binnen en dit is natuurlijk zonde van het geld dat we liever besteden aan de vereniging. 
Naast verenigingsscheidsrechters zoeken we ook nog leden die als bondscheidsrechter willen worden 
opgeleid. 

Iets voor jouw? Meld je dan aan. Wil je meer weten neem dan contact op met het bestuur.

Het bestuur van HV Internos.



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

FEBRUARI

1 februari   Dick Govaarts

4 februari   Wessel van 
    Scheppingen 

8 februari   Maud van Dijk

9 februari   Julian 
    Duijvensteijn

11 februari  Meggie Vergouwen

12 februari  Peter Schoonen
    Fleur de Bie

18 februari  Britt Bogaarts
    Jitse Neven
    Rick Hendrikx

20 februari  Lotte Vink
    Max van Steen

21 februari  Pierre Voermans 

23 februari  Guus Heesterbeek
    Martine Hoevenberg

24 februari  Simon Eulenpesch

28 februari  Arno Buijs

29 februari  Vallie Kolditz

Verjaardagskalender
MAART

1 maart   Esmee Oomen

4 maart   Marij Jacobs

6 maart   Jan van Garderen
    Feline Kijzers
    Jill Koster

7 maart   Daisy van de Berg
    Roger Knubben

8 maart   Monique Indemans

9 maart   Paul van Gurp

11 maart   Micha Duijvestijn
    Robin Houmes
    Corry Aerts

12 maart   Nick van Dorst
    Lotte Klep

15 maart   Jeremey Peemen

16 maart   Jurgen Oerlemans

17 maart   John van Dorst
    Frank van 
    Scheppingen

18 maart   Wouter Boender

21 februari  Joost Schilderman

23 maart   Renske Soeters

24 maart   Kees van steen

25 maart   Esmee van Endschot

26 maart   Marc Hoevenberg

27 maart   Kevin van Cauter

28 maart   Wim Luitjes
    Nova Rosbak

29 maart   Finn van Leest

30 maart   Pleun Braat
    Benjamin Tak


