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Nieuwsbrief Jeugd HV Bergeijk
Intro
Hoi leden en ouders,

Inhoud
Intro

1

Ik ben sinds dit seizoen bestuurslid bij HV Bergeijk en verantwoordelijk voor

Inhoud

1

jeugdzaken en de ledenadministratie.

Nieuws vanuit het NHV

1

Door mijn kinderen Sarah (E1) en Gijs (F2) ben ik ruim drie jaar geleden

Vragen van leden en/of ouders 2

betrokken geraakt bij HV Bergeijk. Dit is mij zo goed bevallen, dat ik vorig jaar

Nieuws uit de Jeugdcommissie

2

Jaarplanning

3

Nieuwe Tenues

3

Nieuwe leden

3

naast Annick Cuypers coach van de E jeugd ben geweest. Omdat aan het
eind van vorig seizoen een aantal bestuursleden zijn gestopt, ben ik gevraagd
de taken van Bas Boerboom over te nemen. Vanaf dit jaar ben ik naast coach
van de E1 dus ook bestuurslid. Aangezien ik geen handbalachtergrond heb
en nog niet iedereen in de vereniging ken, kan ik voor mijn taken terugvallen
op Franka Veltman, die de vereniging van binnen en buiten kent.
De afgelopen jaren heb ik als ouder een nieuwsbrief gemist, waarin ideeën,

Wist je dat wedstrijden van
de E gespeeld moeten
worden met een balmaat 0
en dat de balmaat van de
Gemengde C een 1 is.
Alleen met akkoord van
beide partijen kan hiervan af
worden geweken.

beleid, activiteiten, leuke ervaringen gedeeld worden. Nu ik in het bestuur zit
ontvang ik veel informatie, waarvan ik van mening ben dat dit met de leden
of ouders gedeeld moet worden. Er wordt al veel gedeeld via WhatsApp
groepen, maar soms is het fijn wat aanvullende info met achtergronden te
krijgen vandaar deze nieuwsbrief. Het is een eerste opzet, en ik zou het fijn
vinden als leden en/of ouders ook informatie en/of artikelen aanleveren.
Zodat deze nieuwsbrief op regelmatige basis (liefst 1x per kwartaal) opgesteld
kan worden. Naast deze brief kan veel informatie ook gevonden worden op
de site van het Nederlands Handbal Verbond of op internetsite van HV
Bergeijk of via onze Facebook pagina
Als jullie vragen of opmerkingen hebben of een bijdrage aan
een volgende brief willen leveren, dan hoor ik het graag. Ik
ben te bereiken via rene.delreu@gmail.com.
Sportieve groet, René Delreu

Nieuws vanuit het NHV
Het Nederlands Handbal Verbond heeft een aantal jaren geleden besloten om de spelstijl, die bij de jeugd
gespeeld wordt, verplicht te stellen. Het jeugdhandbal veranderen is geen doel op zich. De sport
aantrekkelijker, leuker en kindvriendelijker maken wel. Daarom is een nieuwe speelwijze ontwikkeld, die de
basis legt voor een betere ontwikkeling van de kinderen én die aansluit bij de handbalvisie van nu. Nadat de
F- en E- jeugd al eerder met een andere speelstijl te maken hebben gekregen, speelt vanaf dit jaar ook de
D-jeugd volgens nieuwe regels. Details van deze nieuwe regels zijn te vinden via de volgende links:
Algemeen: Leaflet spelregels jeugdhandbal
F-jeugd:

Leaflet Jeugdhandbal F-Jeugd Nieuwe stijl

E-jeugd:

Leaflet Jeugdhandbal ‘Geef kinderen hun spel terug’ E-jeugd (seizoen 2015-2016)

D-jeugd:

Nieuwe speelwijze D-Jeugd 2016-2017

Verder is er voor ouders, die niet eerder net handbal te maken hebben gehad, of voor iedereen die nog eens
de spelregels er op wil naslaan een handig spelregelboekje.
Daarnaast is er door de bond geconstateerd dat verenigingen te maken hebben met afnemende
ledenaantallen van jongens. Helaas hebben ook wij last van deze tendens. Daarom zijn wij erg gelukkig met
het besluit van de bond om ook een gemengd C competitie op te zetten. Van deze optie hebben wij meteen
gebruik gemaakt en spelen daarom nu met een gemend C team in deze competitie.
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Nieuws uit de Jeugdcommissie
Wist je dat van alle leden het
privacy niveau in Sportlink
standaard op normaal is
gezet, maar dat je dit zelf
kan wijzigen in de Sportlink
app?
Klik hier voor meer informatie

Om een goede start te maken met het nieuwe handbal seizoen is er eind vorig
seizoen en op 21 september 2016 een overleg geweest, waarbij alle
jeugdleiders aanwezig zijn geweest. Onderstaand is een samenvatting van de
belangrijkste punten uit het laatste overleg.
Vrijwilligers
De belangrijkste conclusie is dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden voor
ondersteuning van trainingen of wedstrijden. Alle teams hebben momenteel
trainers en coaches, het was alleen geen eenvoudig proces en we zullen
daarom volgend jaar tijdig moeten starten om ieder team tijdig van een coach
en/of trainers te kunnen voorzien.
Ledenwerving
Gelukkig hebben wij er dit jaar weer veel leden bij hebben gekregen. Maar we
willen graag een continue aanwas van nieuwe leden om onze vereniging ook
in de toekomst gezond te houden. Daarom is het fijn als we op jullie kunnen
bouwen om handbal positief uit te dragen. Dat moet zeker lukken nu het
Nederlands dames team zo succesvol is.
Dit seizoen zal verder worden bepaald hoe we onze PR kunnen verbeteren.
Maar jullie kunnen natuurlijk hier ook bij helpen. Vrienden of vriendinnen kunnen
altijd mee komen trainen en zijn altijd welkom.
Talentontwikkeling
Het zou toch leuk zijn als bij de Olympische Spelen van 2024 in Tokio of 2028 een
speler van Bergeijk deel zou uitmaken van de selectie. Hiervoor is het alleen wel
nodig dat we weten wie de talenten zijn en wat de mogelijkheden zijn om deze
spelers verder te ontwikkelen. Beide zijn we momenteel aan het inventariseren,
zodat we samen met kind en ouders kunnen nagaan wat hieromtrent de
wensen en ambities zijn.
Verklaring Omtrent Gedrag
Om als vereniging professioneel te boek te kunnen staan, hebben wij een
vertrouwenspersoon aangesteld. Nu willen we mogelijk nog een stap verder
gaan door voor onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.

Wist je dat de
vertrouwenspersoon van HV
Bergeijk Mariska Boerboom
(+31 6 46 21 07 74) is?

Wij zijn momenteel aan het uitzoeken of dit makkelijk te organiseren is en hoe
wij dit voor onze vereniging dan eventueel effectief kunnen inrichten.
Teamfoto
Er zal geen avond georganiseerd worden om teamfoto’s te maken. Ieder team
zal zelf, bij voorkeur voor een wedstrijd, een teamfoto maken. Deze zullen dan
op de site en in Sportlink geplaatst worden.

Vragen van leden en/of ouders
Vanuit een ouder is de vraag gekomen, waarom dit jaar de afstanden naar uitwedstrijden
vaak zo groot zijn.
Het is correct dat dit seizoen alle teams te maken hebben met een aantal uitwedstrijden
waar lang voor gereisd moet worden. In het proces van de competitie/poule indelingen dat
door de NHV wordt geïnitieerd, heeft het bestuur vanwege de verschillende functie
wijzigingen onvoldoende oog hiervoor gehad.
Dit zullen we als leerpunt meenemen naar volgend jaar, zodat de concept poule-indelingen
kritisch zullen worden beoordeeld. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat onze invloed
beperkt is en niet iedere wens gehonoreerd kan worden. Daarnaast is handbal een sport die
niet in elk dorp of stad voorkomt, waardoor de afstanden naar uitwedstrijden groter zijn dan
bij bijvoorbeeld bij voetbal.

Wist je dat onze
getalenteerde B-jeugd van
Dames 2 heeft gewonnen?
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Nieuwe Tenues
Via de jeugdleiders is gemeld dat de tenues die we nu gebruiken echt op
zijn en eigenlijk niet meer fatsoenlijk te gebruiken zijn. Daarom willen wij zo
snel als mogelijk deze tenues vervangen, zodat deze in lijn zijn met de tenues
van de Heren en de Dames teams.
Om deze tenues te kunnen aanschaffen zijn we speciaal hiervoor op zoek
naar sponsors. Het verzoek vanuit de club is of jij kunt nagaan of er binnen
jouw familie, vrienden- of kennissenkring iemand een bedrijf heeft die bereid
is onze vereniging financieel te steunen door middel van shirtsponsoring.
Mocht je iemand kennen die interesse heeft en wil weten over welke
bedragen het gaat, dan kun je melden dat het € 300,-- per jaar is met een
looptijd van 4 jaar.
Mocht je meer informatie hierover willen ontvangen kun je contact
opnemen met Jan Burgmans via 06-53227878.

Wist je dat HV Bergeijk
momenteel 69 jeugdleden,
waarvan 15 jongens,
verdeeld over 8 teams van
de F-jeugd tot de B-jeugd?

Bas van Deursen na eerste winst!

Nieuwe leden
Dit seizoen hebben wij de volgende nieuwe
leden mogen verwelkomen:
1.

Yoeri op ’t Hof

GC1

2.

Meike Rikken

GE2

Jaarplanning

3.

Emme Smolders

GF1

4.

Isa Kolen

GE2

Komend seizoen zijn er ook weer veel activiteiten, die goed te volgen zijn

5.

Rawan Alhamud

GD1

via onze facebookpagina, buiten het handbal gepland. Deze activiteiten

6.

Reyan Alhamud

GF2

zijn leuk om aan deel te nemen, maar geven ook een positieve impuls aan

7.

Kim Jacobs

GF1

de clubkas. Voor dit seizoen zijn onderstaande activiteiten reeds uitgevoerd,

8.

Bas van Deursen

GF2

gepland of moeten nog ingepland worden.

9.

Leon Jacobs

GF2

2016 – Q3 (juli-augustus-september)


Jeugdkamp Tessenderlo



De Bergeijkse Avond van de Lach

10. Janneke van Deursen

GE2

11. Janne van Houts

GF2

Wij wensen hun allemaal veel handbal plezier
toe en gaan er vanuit dat nog vele leden

2016 – Q4 (oktober-november-december)

zullen volgen.



Speculaaspoppen bakken bij Bakkerij van Heeswijk



Verkoop speculaaspoppen met onze teams



Sinterklaasfeest F-jeugd



Oliebollen verkopen

19-nov-2016
nog te bepalen
31-dec-2016

2017 – Q1/Q2 (januari-februari-maart-april-mei-juni)


Carnaval

24-feb-2017



Jaarvergadering

maart/april



Groot Bergeijks Scholenhandbaltoernooi

april



Laatste thuisweekend

april



Kienavond

nog te bepalen



Pubquiz

nog te bepalen



Grote Playbackshow

nog te bepalen



Jeugdkamp Tessenderlo

