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Van de voorzitter
Het jubileumjaar is van start!
Op 22 oktober hebben we een receptie en 
feestavond gehad. Tijdens de receptie hebben 
we Christ in het zonnetje gezet, die de 
mijlpaal van 50 jaar spelend lid heeft gehaald. 
We hebben Gabrielle bedankt voor haar inzet als 
wedstrijdsecretaris en ook Vallie die eind vorig 
seizoen gestopt is als trainer van DS1. 
Een verslagje van de avond treffen jullie in het 
volgende Onderonsje aan.

We willen dit jaar graag veel aandacht besteden 
aan ons jubileum.
Hierbij kunnen we jullie creativiteit goed 
gebruiken bij het bedenken en organiseren van 
activiteiten om het 60-jarig bestaan te vieren! 
Dit lange bestaan is een mooi moment om nog 
eens te benoemen hoe blij we zijn met al onze 
vrijwilligers. Zonder hen kan een vereniging niet 
blijven draaien.

Een aantal mensen die we willen benoemen zijn 
de (jeugd) trainers en begeleiders en onze 
barmedewerkers. Ook onze scheidsrechters Jos 
en Dick, zij fluiten veel wedstrijden als 
bondsscheidsrechter voor onze vereniging, 
maar de verenigingsscheidsrechters bij de 
jeugdwedstrijden mogen we ook niet vergeten. 
Van Bas, onze rots in de branding, als het gaat 
om de kantine tot Tim die de planning van de 
bardiensten verzorgt. Van Werner onze nieuwe 
wedstrijdsecretaris tot Nadia die het Onderonsje 
en de social media verzorgt. Daarnaast hebben 
we Natasja die zich vooral bezighoudt met de 
kleding en Astrid die samen met andere 
vrijwilligers het kersthandbaltoernooi 
organiseert. De groep die de mantelzorg 
organiseert en degenen die het beachhandbal-
toernooi organiseren. En natuurlijk vergeet ik 
nog veel meer mensen die meehelpen binnen 
de vereniging.

Uiteraard horen daar ook mijn mede-
bestuurders bij die naast andere taken in de 
vereniging (Joost en Tonnie o.a. jeugdtrainers, 
Tonnie beheer Trivium, Nicole verenigings-
fotograaf en website beheer) zorgdragen dat de 
vereniging kan draaien. Aan al die vrijwilligers 
onze grote dank, want zonder jullie lukt het niet 
een vereniging als deze draaiende te houden. 
Hopelijk kunnen we nog lang op jullie rekenen 
en melden ook anderen zich aan om de 
komende periode te helpen de vereniging verder 
uit te bouwen, te versterken en draaiende te 
houden. Denk daarbij aan activiteiten 
organiseren, aan sponsoren zoeken, scheids-
rechter zijn of op welke andere wijze dan ook.

Ondertussen draait de zaalcompetitie en waren 
er zeker in de eerste wedstrijden goede 
resultaten neergezet. Mag ik alle teams erg veel 
succes toewensen, blijf je samen inzetten en wie 
weet leidt dit tot meerdere kampioenschappen.

Ron Dujardin 
Voorzitter HV Internos.
 



Gezocht:

Scheidsrechters

Met onze seniorenteams en dames A moeten wij 
beschikken over voldoende bondsscheids-
rechters die bereid zijn een aantal wedstrijden 
te fluiten per seizoen. Op dit niveau dus wed-
strijden bij andere verenigingen. De kosten van 
de boetes lopen elk seizoen op omdat we niet 
voldoende scheidsrechters hebben die namens 
Internos willen fluiten. Die kosten moeten we 
met z’n allen opbrengen en dat is zonde van het 
geld (afgelopen jaar ook weer zo’n 2000 euro!). 

Dus wij zoeken (oud)leden en/of ouders die 
bereid zijn de cursus te volgen en hoe meer hoe 
kleiner het aantal wedstrijden dat je moet 
fluiten. 

Uiteraard hebben we ook voor de jeugd 
scheidsrechters nodig, gelukkig lukt dat steeds, 
maar bedenk zonder scheidsrechters ook geen 
wedstrijden!

Ook zoeken we een opvolger van Jos Bastiaanse 
als coördinator voor de scheidsrechters en ons 
aanspreekpunt voor de bond.

Mantelzorg

Het huidige team van de mantelzorg heeft aan-
gegeven ermee te willen stoppen. Daarom zijn 
we op zoek naar een nieuw team aan vrijwilli-
gers die deze taak op zich willen nemen.
Er wordt natuurlijk wel gezorgd voor een goede 
overdracht!  

Je kunt je voor de mantelzorg aanmelden door 
een mailtje te sturen naar: 
secretaris@handbalinternos.nl



Grote Clubactie

De grote clubactie is weer volop aan de gang. De jeugdleden gaan 
met hun boekje van deur tot deur of verkopen de loten online via 
een linkje of qr-code. Een lot kost €3,-. 
Van deze €3,- wordt er 80% aan de vereniging gegeven. 
De uitslag wordt op 7 december bekend gemaakt. Succes met 
verkopen!



Kersthandbaltoernooi

Op 3, 4 en 5 januari staat het kersthandbaltoernooi weer gepland. 
Na de afgelaste editie van vorig jaar hebben we extra veel zin in aankomend 
toernooi. Om het toernooi goed te organiseren zijn er veel voorbereidingen 
nodig. Hiervoor kunnen we nog wel wat hulp gebruiken!
Natuurlijk zijn er tijdens het toernooi zelf ook extra handjes nodig, zoals 
scheidsrechters, opbouw-afbouw en omroepers, etc. 

Lijkt het je leuk om mee te helpen met de voorbereidingen om er weer een 
groots toernooi van te maken? Stuur dan een mailtje naar 
astriddeweert@ziggo.nl

Rabo Clubsupport

Bedankt voor het stemmen 
allemaal! De opbrengst was:

€791,37!



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
NOVEMBER

          
                                                                                                           
4 november Leentje Oerlemans

5 november Jasper van Gils
   Daniel Duijvestijn

6 november Marcel Aaldering

8 november Alyssa van Kaam

10 november Elvira Coremans

12 november   Joëlle Oostlander

13 november Linda van Ettinger

15 november Kees Konings

17 november Kyan Oei

19 november Jens Gerardu

22 november Edwin Nuijten
   Delano Basters

23 november Kayra Cankaya
   Jill Koster

24 november Ron Dujardin
   Niels Buijnsters

25 november Rik van Harssel
   Manon de Vries

28 november Harry Willemse

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 van de 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
                                                               


