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Van de voorzitter

Corona app, en controles

Doordat besmettingen en ziekenhuis opnames 
weer flink toenemen heeft het kabinet besloten 
extra maatregelen te nemen. Jullie hebben het 
vast gevolgd op de nieuwszenders. Het is niet 
anders. Gelukkig mogen we blijven sporten en 
mag de kantine open blijven, dat is belangrijk 
voor onze vereniging.

Ik wil graag iedereen oproepen om zich aan de 
basis regels te houden, laat je testen bij 
klachten, was regelmatig je handen en/of 
desinfecteer ze etc. Zorg dat jouw QR code in 
orde is, immers zijn we verplicht dit te 
controleren bij binnenkomst van de zaal en 
zonder code helaas geen toegang. Dit geldt voor 
iedereen boven de 18 jaar ouders, spelers en 
publiek. Dit vergt natuurlijk best iets van ons. 
Enerzijds begrip van iedereen voor het contro-
leren en voor die spelers/sters die 18 jaar of 
ouder zijn en publiek die niet gevaccineerd zijn, 
zorg dat je op tijd getest bent. Dan kan je ge-
woon binnen en binnen de hal je vrij bewegen.

Dit zorgt natuurlijk wel voor veel extra werk 
voor de vereniging, immers bij alle trainingen en 
wedstrijden moet gecontroleerd worden. 
Als bestuur vragen we coaches en begeleiders 
om die controle te doen bij de trainingen. 
Maak daar samen goede afspraken over, dan 
lopen we geen kans op boetes of erger bij een 
controle.
We vragen ouders en leden om zich bij het 
bestuur aan te melden om een keer een 
controle dienst te doen, dat kan zijn rond de 
wedstrijd van jullie spelende kinderen (immers 
de volwassen die als publiek of begeleiding 
meereizen moeten wel gecontroleerd worden) 
maar ook op de speeldagen bij de andere 
wedstrijden hebben we mensen nodig die bereid 
zijn te controleren. Als alle seniorenleden en 
dames A zich melden en als er ouders en 
vrijwilligers zijn die dat een keer willen doen 
hoeft iedereen maar een beperkt aantal tijd 
te controleren, we hopen dan ook de controle 
beurten over de dag/ de tijd van de wedstrijden 
te spreiden.

Nogmaals als we geen controles kunnen uit-
voeren, moeten we in het ergste geval de zaal 
sluiten en dat willen we met z’n allen niet.
Uiteraard geldt dit ook voor als we op bezoek 
bij andere verenigingen gaan, zorg dat je pas 
in orde is zodat je kan spelen, begeleiden of de 
kinderen kan aanmoedigen. Als we met z’n allen 
ons hier aan houden gaat alles goed en 
hopelijk draagt het bij aan een vermindering 
van de besmettingen zodat we snel weer meer 
ruimte krijgen zonder beperkingen.
Helaas mag er ook geen publiek meer aanwezig 
zijn bij de wedstrijden en trainingen.

Verenigingszaken

Verder op lezen jullie nog een aantal zaken die 
belangrijk zijn, zoals nog steeds de oproep voor 
vrijwilligers. Denk aan bar diensten, scheids-
rechters, activiteiten etc. 
Zonder voldoende inzet van vrijwilligers is het 
moeilijk onze vereniging draaiende te houden, 
met voldoende steun kunnen we de inzet goed 
verdelen en hoeft het een ieder niet al te veel 
tijd te kosten. Dus wil je iets voor de vereniging 
doen, meld je aan en we kijken samen wat 
mogelijk is.

Een speciale oproep wil ik wel doen. 
Onze secretaris heeft aangegeven te stoppen, 
dat betekent dat we dringend op zoek zijn naar 
een nieuwe secretaris zodat het bestuur weer op 
sterkte is. Over tijd en inzet maken we goede 
afspraken. Dus heb je interesse, meld je aan.

Tenslotte komen er (als corona niet verder roet 
in het eten gooit) weer een aantal activiteiten 
aan, denk aan het school handbaltoernooi (ook 
daar vrijwilligers nodig), sinterklaas, je leest 
daar verderop over en kerst en nieuwjaar. 
We gaan in ieder geval weer een nieuwjaars-
receptie plannen, want het is een mooi moment 
om elkaar als leden en vrijwilligers van de 
vereniging te ontmoeten. Heb je nog een leuk 
idee om er een echte leuke bijeenkomst van te 
maken? Laat het horen!

Ron Dujardin
Voorzitter



De Grote Clubactie

De grote club actie is alweer een tijdje onderweg. 
De jeugdleden zijn al goed bezig geweest. Tot op 
heden hebben zij al 480 loten verkocht. Dat levert 
de vereniging maar liefst € 1150 op. Goed bezig 
jongens en meisjes!!!!  Daarnaast hebben de 
Recreanten van Internos een Superlot gekocht. 
Een superlot kost € 150. Bij de aankoop van een 
superlot worden er in 1x 50 loten gekocht. 
Dit levert de vereniging in 1x € 120 op en daar-
naast maken zowel de kopers van het superlot als 
de vereniging kans op een prijs van € 5000. 
Misschien een idee voor de senioren teams om 
een superlot te kopen ? De groteclubloten kunnen 
nog tm 21 november verkocht worden. De boekjes 
moeten uiterlijk zondag 21 november bij je trainer 
ingeleverd zijn, zodat we ze nog op tijd kunnen 
verwerken.

Heb je nog geen lot verkocht, maar wil je dit nog 
wel, dubbelklik onderstaande link of scan met de 
camera van je mobiele telefoon de QR-code en in 
een minuutje is het geregeld.

https://lot.clubactie.nl/lot/hv-internos/270859



Kantine & scheidsrechters
Nu de zaalcompetitie weer begonnen is, is het ook weer drukker aan het 
worden in onze kantine. De kantine kan echter niet open zijn als er 
niemand achter de bar staat. De groep vrijwilligers is de laatste 1,5 
jaar in corona tijd alleen een stuk kleiner geworden. Via de diverse 
whatsapp groepen is er al een oproep gedaan en zijn er al een aantal 
leden/ouders die zich aangemeld hebben. Jolanda en Saskia zijn gestopt 
met het regelen van de roosters voor de bardiensten, vandaar dat we 
de laatste tijd last minute geprobeert hebben om toch bezetting achter 
de bar in de kantine te regelen. Tim Peeters hebben we bereid 
gevonden om dit over te nemen, zodra de overdracht heeft plaats-
gevonden zal hij de bardiensten voor een paar maanden vooruit 
plannen, zodat de vrijwilligers ruim op tijd weten wanneer ze aan de 
beurt zijn. Donderdag 18 november zullen we een bijeenkomst 
organiseren waar alles omtrent de bardiensten uitgelegd wordt, zodat 
je weet hoe alles werkt en wat er verwacht wordt. Sinds we alleen nog 
maar met pin kunnen betalen is alles een stuk makkelijker geworden. 

Het zou fijn zijn als er per team 4 of 5 ouders/leden zijn die bardiensten 
draaien. Dat zou dan inhouden dat je in het zaalseizoen een keer of 3 
een bardienst draait. Een bardienst duurt meestal zo’n 2 uur en kan 
ingepland worden voor of na je eigen wedstrijd of rond het tijdstip dat 
je eigen zoon of dochter een wedstrijd speelt. Een leuke en gezellige 
manier om ook de andere leden van de vereniging te leren kennen. 
En zonder vrijwilligers kan de kantine helaas niet open zijn. 

Als je je wilt opgeven voor de bartraining stuur dan even een 
whatsappje naar 06-48187532 Vermeld even je naam, team of team 
van je zoon/dochter.

Wedstrijden kunnen niet doorgaan zonder een scheidsrechter. 
De scheidsrechters voor de wedstrijden van de F tm  de A jeugd en 
senioren 3e klasse moet Internos zelf regelen. Hier is een verdeling van 
gemaakt waarbij de oudere jeugd de wedstrijden van de jongere jeugd 
fluit en de senioren de oudere jeugd fluit. De wedstrijden van de 
senioren van de 2e klasse en hoger en van de Divisie teams in de jeugd  
worden gefloten door scheidsrechters van andere verenigingen, zodat er 
een neutrale scheidsrechter is. Voor elk seniorenteam of 
divisiejeugdteam moeten we voor 10 wedstrijden bij ander verenigingen 
scheidsrechters regelen. Dit seizoen moet Internos voor 50 wedstrijden 
scheidsrechters leveren, waarbij elke scheidsrechter dan ook eigenlijk 
maar 10 wedstrijden mag fluiten. Dit is al jaren een probleem voor veel 
verenigingen en zo ook voor internos. Voor elke wedstrijd die wij niet 
ingevuld krijgen, krijgen we een boete van € 200. Het laatste volledige 
seizoen heeft dit geleid tot een boetepost van bijna € 3000. 
Als verenigingsbondsscheidsrechter krijg je per wedstrijd een 
vergoeding van € 10 van de bond en een kilometervergoeding van 
€ 0,19 per km, daarnaast vergoedt Internos nog eens een bedrag van 
€ 15 per wedstrijd. Binnenkort start er een cursus voor verenigings-
bondsscheidsrechter. Deze cursus zal voor een groot deel online plaats-
vinden, maar er zijn ook 2 live bijeenkomsten. Het is internos gelukt om 
deze bij ons in de kantine te laten plaatsvinden. De cursus wordt ook 
gegeven door 1 van onze 2 bondsscheidsrechters, Dick Govaarts. 
Heb je vragen of interesse om namens HV Internos wedstrijden te 
fluiten, neem dan contact op met Dick via dickgovaarts@hotmail.com



Kersthandbaltoernooi

Na een jaartje afwachten hopen we op 3, 4 en 5 januari ons 
jaarlijkse kersthandbaltoernooi weer te spelen. We hopen 
natuurlijk dat alles door mag gaan ivm corona.
De basisscholen staan ook te popelen en hebben er zin in. 
Er hebben zich wederom een record aantal teams 
ingeschreven. We hebben 2 nieuwe scholen erbij en zitten 
nu op meer dan 60 teams, de laatste keer was het hoogste 
aantal 45 teams.

Om die 60 teams te laten spelen hebben we jullie hulp hard 
nodig. We zijn daarom op zoek naar scheidsrechters, 
omroepers en wedstrijdsecretariaat die de punten van de 
teams bij houdt. 

Per dag hebben we 12 scheidsrechters nodig. Dus geef je snel 
op als je een dag of dagdeel kunt fluiten. Je kunt je opgeven 
via astriddeweert@ziggo.nl of 06-57120361

Wij hopen op jullie hulp, alvast bedankt!

Voorstelrondje

Op onze instagram en facebookpagina willen we de teams 
gaan voorstellen door middel van de teamfoto en een leuk 
stukje tekst geschreven door de teams zelf. Hierbij dus de 
vraag of elk team een stukje over het eigen team schrijft en 
dit mailt naar nadiadeweert@ziggo.nl 
Een andere leuke foto dan de officiële teamfoto mag ook 
meegestuurd worden!

We beginnen met het voorstellen vanaf de F-jeugd en zo 
door naar de seniorenteams.



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

DECEMBER

4 december   Lars Muurling

5 december   Henk van Dijk
    Matthias op den   
    Kamp
    Dylan Peemen

6 december   Teun van Gurp

10 december  Ashley van Tricht
    Tim vd Wijngaard

11 december   Remco de Vries

22 december  Jopie van Cauter

23 december   Jurgen Tak

26 december   Myrthe Schoonen

29 december  Sophie van Zundert

31 december  Pieter Heesterbeek

Verjaardagskalender
JANUARI

1 januari   Ingrid Buiks
    Henk Jacobs

2 januari    Tilly van Geppe
    Juul Esbeukman

3 januari   Mike Vervoort
    Mattijn Aaldering

6 januari   Fleur Maas
    Bianca Krebbeks
    Annet Jaspers
    Jurgen vd Velden

7 januari    Elmer van Cauter

9 januari   Ollie Frank
  
10 januari   Isa van Leeuwen

13 januari   Isa vd Wijngaard

14 januari   Celine Verheezen
    Dennis Stuyts

17 januari   Tessa Koster

19 januari   Nicole de Vries

20 januari   Nikki Nieuwesteeg

23 januari   Bob Schram

24 januari   Arijana vd Berge
    Jochem Holthuizen

25 januari   Mart Mulders
    Heidi Hopstaken

26 januari   Astrid de Weert

29 januari   Ciska Martens
    Damian Brood

30 januari   Elvira de Korte
    Bas Nieuwesteeg


