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Van de voorzitter

Inmiddels zijn we weer volop aan trainen en spelen, hoewel we toch nog 
zien dat diverse wedstrijden vanwege teveel coronagevallen worden 
afgelast. Dat alles betekent dat onze zaal competitie wat langer gaat duren 
dan normaal. Zoals het er nu uit ziet zal ook de maand mei grotendeels 
nodig zijn om wedstrijden in te halen. Houdt dus berichtgeving via jullie 
trainers en begeleiders goed in de gaten.

Bestuur
Binnen het bestuur hebben we even wat taken herverdeeld zeker nu we 
nog steeds op zoek zijn naar een secretaris.
Voor jullie informatie en om de juiste mensen te kunnen aanspreken hier-
bij een overzicht:

Ron Dujardin: voorzitter. (voorzitter@handbalinternos.nl , 0621853490)

Naast voorzitten van het (dagelijks) bestuur ook taken op gebied van het 
overleg over gebruik sporthal (Trivium beheer), overleg met andere sport-
verenigingen in Etten-Leur, technische zaken, communicatie en alle 
algemene voorzitterstaken. Ook aanspreekbaar voor alle leden als er 
vragen zijn of men met het bestuur een gesprek wil. Extern woordvoerder 
namens de vereniging o.a. voor NHV en pers.

Joost Schilderman: penningmeester. 9financien@handbalinternos.nl, 
0648187532)

Naast alle taken op gebied van financiën, houdt Joost ook de mail en post 
bij die normaal de secretaris ontvangt, heeft ook technische zaken in zijn 
pakket en vervangt de voorzitter bij externe overleggen en gaat naar 
overleggen bij de gemeente. Daarnaast ook jeugdtrainer.

Tonnie Peemen: (timeout@handbalinternos.nl, 0612076146)

Algemeen bestuurslid, beheer Trivium namens Internos, Trivium beheer 
overleg, aanspreekbaar voor andere (sport) organisaties die graag willen 
samen werken of gebruik willen maken van onze accommodatie en houdt 
zich ook bezig met het verzorgen van het bord van 100. Tevens maakt hij 
filmopnames van wedstrijden van jeugd tot senioren voor eigen media en 
intern gebruik en ook hij is jeugdtrainer.

Kamiel Gerardu: (kgerardu@gmail.com, 0628770863)
Algemeen bestuurslid, is aanspreekpunt binnen het bestuur voor het 
organiseren van activiteiten en sponsoring en zal vast aanspreekpunt voor 
de hopelijk in te vullen activiteiten commissie en sponsor commissie zijn. 
Daarnaast is hij backup voor de organisatie en beheer van de kantine. 
Daarmee ook vast aanspreekpunt voor o.a. Bas voor kantine zaken.



Van de voorzitter

Teams en trainers volgend seizoen
De afgelopen weken heeft het bestuur gesprekken gevoerd met de 
seniorenteams en de trainers om de stand van zaken voor het komend 
seizoen in kaart te brengen. Gelukkig ziet dat beeld er goed uit en waar 
we nog een trainer nodig hebben (o.a. dames 1 en heren 1) zijn we druk 
op zoek en hopen we in mei het plaatje compleet te hebben. Zoals het er 
nu uit ziet zullen we volgend jaar 4 damesteams hebben en twee heren 
teams en dat ziet er goed uit. Later meer hierover.

Ook bij de jeugd van f tot b jeugd ziet het er goed uit en hebben we 
gelukkig de beschikking over diverse jeugdtrainers die mee bouwen aan 
een sterke jeugdafdeling. Alleen bij de F jeugd hebben we denken wij 
volgend jaar nieuwe trainers/begeleiders nodig. Joost neemt dit op zich en 
ook hier geldt later volgt meer informatie.
Uiteraard zijn tips en aanmeldingen van harte welkom.

Activiteiten
Ook goed om te weten dat er weer diverse activiteiten staan te gebeuren, 
van toernooien tot handbal clinics. Goed om alvast te noteren en de data 
te reserveren en daar waar je wilt, helpen met de organisatie. Laat het 
weten!

Even op een rijtje: 

1) Zondag 1 mei vindt weer de Serves Knaven Classic plaats die vanuit  
 onze accommodatie wordt gestart en gefinisht. Onze vereniging   
 ondersteund en draait ook de barvoorzieningen. Wil je meehelpen?  
 Meld het even bij Tonnie Peemen!

2) Op 3 juli is het handbal toernooi van Heerle waar elk jaar diverse  
 teams aan mee doen. Bespreek het alvast binnen het team zodat  
 we op tijd kunnen inschrijven. Het zou mooi zijn als we er met een  
 grote groep aanwezig zijn.

3) Het jeugdreisje gaat dit jaar weer van start en wel op 8,9 en 10 juli.  
 Nadere informatie volgt!

4) Het beachhandbal toernooi staat weer gepland voor 14, 15 
 en 16 juli. Er is al enige hulp aangeboden bij de organisatie, maar  
 meer hulp is altijd welkom. Op vrijdag avond hebben we het 
 gebruikelijke familie/bedrijven toernooi met meerde activiteiten en  
 misschien een feestavond, zaterdag willen we de volle dag benutten  
 voor een jeugdtoernooi waarbij we ook andere verenigingen 
 uitnodigen en op zondag is het traditionele recreanten/vrienden   
 toernooi.

5) Zaterdag 3 september (jeugd) en zondag 4 september (senioren en  
 A teams) staat het toernooi bij HMC in Raamdonksveer weer op de  
 planning.



Van de voorzitter

Ledenvergadering
Steeds uitgesteld vanwege de corona maatregelen wordt het nu echt tijd 
voor een ledenvergadering. We willen die aan het einde van de 
zaalcompetitie plannen en gezien vakanties van voorzitter en 
penningmeester hebben we vooralsnog vrijdag 10 juni gepland. 
Mogelijk combineren we dit met een feestavond, maar daarover later 
meer. Houdt die datum in ieder geval vrij. Mocht de datum veranderen, 
dan horen jullie dat zo snel mogelijk.

Tenslotte wijs ik jullie allemaal nog op het stuk over ongewenst gedrag. 
Het is goed hier van tijd tot tijd aandacht aan te schenken en ook goed dat 
men weet bij wie men terecht kan als er iets bij de vereniging of een team 
speelt. 

Sponsoring
Sponsors blijven altijd welkom, dus weet je iemand of een bedrijf laat het 
weten. Zoals op de bijgaande foto te zien is zijn er nog steeds open 
plekken op het bord van 100 (honderd euro per jaar zolang jouw plaatje er 
hangt). Zou mooi zijn als we de komende tijd ook de open gaten kunnen 
invullen.

Ron Dujardin,
Voorzitter HV Internos



Grensoverschrijdend gedrag

Het maakte veel los: de onthullingen over The Voice in het programma BOOS. Eerder 
was er al de #metoo beweging en afgelopen week volgde ineens het verhaal van het 
vertrek van de technisch directeur van Ajax als gevolg van ongewenst gedrag binnen 
de omgeving van de club.

John van Dorst, coach HB1 bij HV Internos: “De berichtgeving 
van de afgelopen weken heeft ons met de neus op de feiten 
gedrukt; er is nog veel te doen als het gaat over grensoverschrij-
dend gedrag, maar ook over de cultuur die er nodig is om je uit 
te spreken. Voor iedere organisatie is dit een wake-up call om te 
benadrukken hoe belangrijk het is om te (blijven) spreken over 
gewenst en ongewenst gedrag. Of dit nou gaat over discriminatie, 
(seksuele) intimidatie, agressie, pesten of andere zaken.

De afgelopen jaren hebben we met z’n allen gebouwd aan het fundament 
van HV Internos; goede en goed opgeleide trainers, stroomlijning van 
processen, verduidelijking van regels en afspraken en vergroting van de 
betrokkenheid van onze leden. Hierdoor heeft HV Internos haar eigen 
positie versterkt, met betrekking tot handbalprestaties en als vereniging. 
We willen een handbalvereniging zijn waar iedereen zich welkom voelt en 
waar je je sportieve talent kunt benutten en samen gezellig kunt 
handballen. Als vereniging zijn we in zekere zin een afspiegeling van de 
maatschappij en willen dat ook zijn. Dat geeft ons een verantwoordelijk-
heid, en dat is dat we altijd respectvol met elkaar omgaan en een veilige, 
open sfeer met én voor elkaar creëren.

Een plezierige en veilige sportomgeving
HV Internos wil een handbalvereniging zijn waar leden kunnen sporten in 
een plezierige en veilige omgeving, waar leden elkaar met respect 
behandelen. Ongewenste omgangsvormen horen daar met klem niet bij. 
Iedereen bij HV Internos moet kunnen handballen zonder zich bedreigd te 
voelen of ongewenst gedrag te ervaren. De Normen en Waarden van HV 
Internos beschrijven duidelijk de waarden en verantwoordelijkheden die 
we allemaal - ook op dit gebied – dragen.

Richtlijnen voor de trainer / coach
De trainer en/of coach bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer binnen 
een team en heeft ook een voorbeeldfunctie. Wees je als trainer/coach 
bewust van het volgende:
1) Besef dat je een voorbeeldfunctie hebt en gedraag je daar naar.
2) Maak duidelijk welk gedrag niet wordt getolereerd.
3) Bespreek het beleid ten aanzien van ongewenst gedrag minimaal  
 jaarlijks aan de start van het seizoen, en bij de start van nieuwe  
 teamleden.
4) Check regelmatig hoe de sfeer wordt ervaren, en in 1 op 1   
 gesprekken. Niet iedereen durft of kan hier wellicht open over zijn  
 binnen een team.
5. Wijs je teamleden op de verschillende mogelijkheden om het 
 ongewenste gedrag bespreekbaar te maken,  bijvoorbeeld via de  
 Vertrouwenspersoon.



Grensoverschrijdend gedrag

Vertrouwenspersoon
Wat is een vertrouwenspersoon? De vertrouwenspersoon is binnen onze 
vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft 
met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie 
en hier met iemand over wil praten.  De vertrouwenspersoon is beschik-
baar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Grensover-
schrijdend Gedrag, of die over een concreet incident een vertrouwelijk 
gesprek wil met iemand die bekend is binnen de sportvereniging. 
De vertrouwenspersoon is er voor leden, ouders van leden, kaderleden, 
vrijwilligers, bestuur, etc. Binnen HV Internos is dit Ilonka Godschalk. 
Zij is per mail te bereiken via vertrouwenspersoon@handbalinternos.nl

Heeft dit je aan het denken gezet?
1) Ongewenst gedrag kan bewust plaatsvinden, maar ook onbedoeld 
intimiderend overkomen. Het gaat niet om de intentie van de dader, maar 
hoe de ontvanger het ervaart. Besef dat wat jij onschuldig vindt, door 
een ander als vervelend, vijandig of intimiderend kan worden ervaren. 
Wees je daar van bewust!

2) Ben je getuige of slachtoffer van ongewenst gedrag, maak dit dan 
bespreekbaar met degene die je vertrouwd, zoals bijvoorbeeld je ouders 
of een teamgenoot. Hoe lastig dit ook kan zijn, benoem welk gedrag je 
niet accepteert en/of wenselijk vindt én wat je verwacht in de toekomst.

3) Als het niet mogelijk is deze problemen met je ouders, verzorgers, 
teamgenoot, coach trainer op te lossen, kun je terecht bij de vertrou-
wenspersoon binnen onze vereniging.

Zero tolerance
Eén ding moet glashelder zijn voor eenieder. Grensoverschrijdend gedrag 
binnen onze vereniging is onacceptabel! Ik vertrouw en reken er dan ook 
op dat we met zijn allen alles-op-alles zetten dit altijd te bewaken.
En voor iedereen geldt ook de deur bij het bestuur staat altijd open voor 
een gesprek, vragen opmerkingen of suggesties.

Met sportieve groet en dank aan John voor de voorzet,
Ron Dujardin, voorzitter HV Internos



Hallo,

Mijn naam is Ilonka Godschalk. Ik ben door het bestuur van internos 
gevraagd om als vertrouwenspersoon op te treden binnen Internos. 
Omdat niet iedereen mij kent, wil ik me hier graag even voorstellen:
In het dagelijks leven ben ik getrouwd en heb ik 4 kinderen van 17, 18, 
20 en 22 jaar. Ik woon in Prinsenbeek en werk momenteel als specialist 
ouderengeneeskunde bij de Wever in Tilburg.

Iedereen kan bij mij terecht als hij/zij te maken krijgt met ongewenst 
gedrag en hier graag over wil praten. Samen kunnen we dan kijken wat 
we ermee gaan doen. Dit kan variëren van een (anonieme) melding 
door mij doorgegeven aan betrokkene dan wel bestuur tot een 
gezamenlijk gesprek met degene die het ongewenst verdrag vertoont. 
Natuurlijk gaat alles in goede samenspraak en wordt er naar jouw 
belang gekeken. Ik ben bereikbaar via:
 vertrouwenspersoon@handbalinternos.nl

Vertrouwenspersoon



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

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

APRIL

9 april   Isa van den 
    Wijngaart

14 april   Loek Oomen

16 april   Bente Buys

17 april   Jay van der Velden

18 april   Leine Schilderman

19 april   Jan Kraan

20 april   Arno Pouls
       Sander Klaassen

21 april   Sabine van Oers

22 april   Natasja Jaspers

24 april   Jochem van Oers

25 april   Cees Voermans
        Stefan Esbach
   
28 april   Vera Tummers

29 april   Elly Aerts
       George Koster

30 april   Stijn de Laat


