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Nieuwsbrief september 2022 

 
erbij weer een nieuwe nieuwsbrief!  

 
De zomervakantie is alweer even voorbij en het 
handballen is weer in volle gang! 
 
Iedereen heeft weer plezier op de traingen en 
de eerste wedstrijden zijn weer gespeeld! 
 
Tijd dus voor een nieuwe nieuwsbrief  
 
Deze keer o.a.  een wedstrijdverslag van onze 
jongste handbalteam, de E2  
De uitnodiging voor de vrijwilligersmiddag 
 
 
Veel leesplezier! 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
Er wordt door de weeks veel getraind door alle 
teams, en in de weekenden komen daar de 
wedstrijden ook nog eens bij. 
 
Door al die activiteiten is het belangrijk dat 
alles elke week goed schoongemaakt wordt. 
 
Er is hier een mooi schoonmaakrooster voor 
gemaakt, dus iedereen weet ruim van tevoren 
wanneer ze aan de beurt zijn. Mocht je niet 
kunnen? Probeer dan onderling met een ander 
te ruilen. 
En denk niet, ach volgende week wordt er ook 
weer schoongemaakt dus een keer overslaan 
maakt niet uit. 
 
Het is dan echt vies. 
 
We willen de hygiëne en dus gezondheid van 
onze leden en gastspelers waarborgen, maar 
ook representatief zijn naar de tegenpartij. 
 
Vriendelijk maar dringend verzoek om je dus 
aan het schema te houden, of te ruilen met 
een ander. 
 
Maar laten we er met zijn allen voor zorgen dat 
alles er netjes uit blijft zien! 
 

 

Welkom 

 

Schoonmaken kantine en kleedkamer 

 

 

tel:015-3808357


 
 
 

Wedstrijdverslag Meisjes E2 

Velo – Schipluiden, 11-09-2022  
 
Keira, Bess, Katinka, Nova, Freya, Nienke en 
Maura waren klaar voor de strijd! 

Na een goede warmloopsessie en de keeper te 
hebben ingegooid gingen de meiden van start. 
Keira begon op het doel de eerste helft. 

De wedstrijd ging goed van start. Maura 
maakte de eerste goal met een prachtig 
sprongschot! Goed begin!  

Helaas waren de meiden van Velo sterker en 
groter waardoor ze vaak de bal van Schipluiden 
konden onderscheppen.  

Keira stond geweldig te keepen een heeft veel 
ballen tegengehouden. De tweede helft heeft 
Maura gekeept, ook zij was in een geweldige in 
topvorm. De meiden van Velo hadden een 
offensieve verdediging waardoor Schipluiden 
bijna niet de kans kreeg om een goede aanval 
in te zetten. 

Ze hebben gestreden tot het einde! Einduitslag 
was 13-1 in het voordeel van Velo.  

Zie de foto’s hieronder. 

Groetjes meiden en coaches E2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Sponsor E2: 

Ruitenburg 
Adviseurs-Accountants 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   

Wedstrijdverslag E2 

 

 



              
 
 
Het nieuwe seizoen is alweer in volle gang en 
een kleine greep uit de vele vrijwilligerstaken: 
Alle teams voorzien van trainers en coaches en 
scheidsrechters. 
De wedstrijdsecretaris heeft alle wedstrijden 
gepland. 
 
De TC heeft ervoor gezorgd dat de teams voor 
komend seizoen weer zijn gevormd. 
De sponsorcommissie is druk bezig geweest 
met alle wedstrijdtenues. 
 
De bar- en schoonmaakploeg zijn compleet. 
 
Maar....jullie voelen de bui al hangen.... 
Nog steeds zijn er functies waar we nog 
mensen kunnen gebruiken. 
 
Zo zoeken we nog steeds iemand die het 
voorzittersstokje over wil nemen van Ary 
Wil je weten hoe dit er precies uitziet en 
hoeveel tijd het in beslag neemt? Neem dan 
contact op via secretaris@hvschipluiden.nl 
 
Daarnaast kan de TC nog nieuwe mensen 
gebruiken. 
Lijkt het je leuk om je bezig te houden met de 
teamindeling, traningsschema’s, 
trainers/coaches koppelen aan teams? 
Schroom dan niet te reageren. 
 
Ook voor de kampcommissie zoeken we voor 
volgend jaar nieuwe meiden/moeders/vaders 
die dit willen gaan organiseren. 
Er zijn een aantal meiden die ermee gaan 
stoppen. Geen kamp is natuurlijk geen optie, 
dus wie o wie vindt het leuk om hieraan mee te 
gaan werken? 
 
Zonder vrijwilligers geen vereniging! 
 
Wil jij de vereniging helpen door een van deze 
functies op te pakken? Stuur dan een mail naar 
secretaris@hvschipluiden.nl  
 
 
 
 
 

 
 
 
Omdat het seizoen weer net begonnen is en 
alles alleen maar duurder en duurder wordt 
willen we jullie nogmaals wijzen op 
onderstaande mogelijkheid: 
 
Alle kinderen moeten kunnen sporten, dat 
zullen jullie met ons eens zijn!  
Maar sporten gaat in de meeste gevallen 

gepaard met kosten, zoals contributie en 

aanschaf van materiaal.  Het is helaas niet voor 

iedereen weggelegd om deze kosten te kunnen 

betalen. 

Via het jeugdfonds Sport en Cultuur kan er een 

aanvraag gedaan worden voor een 

tegemoetkoming in de kosten. 

Ben of ken je iemand die dit steuntje in de rug 

kan gebruiken, kijk dan via de onderstaande 

link op de site hoe je in aanmerking kunt 

komen en hoe je dit kunt aanvragen. 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/z
uid-holland/#downloads  
 
Er zijn in Midden Delfland meerdere personen 
die als intermediair de aanvraag in kunnen 
dienen bij de gemeente. Deze personen zijn 
ook op de site te vinden. 
 
Natuurlijk willen we vanuit HV Schipluiden ook 
graag helpen met de aanvraag. Schroom niet 
en neem (vertrouwelijk) contact op als er hulp 
nodig is bij de aanvraag. Mail dan naar 
secretaris@hvschipluiden.nl  
 
 

 
 

Vrijwilligers Jeugdfonds Sport & Cultuur 
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Jullie hebben van de week in de mail allemaal 

een uitnodiging gekregen voor een 

vrijwilligersmiddag. 

Hierbij nogmaals de uitnodiging. 

Om een beetje een inzicht te krijgen in het 

aantal mensen wat komt, zou het fijn zijn als je 

per mail aan zou willen melden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 sept: Josephine Heijkoop 
2 sept: Thanée Rigtharts 
2 sept: Isa van Velzen 
3 sept: Gerard de Bruyn 
5 sept: Jos Vermeulen 
10 sept: Evelien van Santen 
11 sept: Yentl Langeslag 
14 sept: Fiep de Bruyn 
16 sept: Dorien Wolters 
17 sept: Ary Eikelenboom 
20 sept: Carolien Ruijgt 
21 sept: Saleisha Kleinis 
27 sept: Mariska Eerhard- van der Meijs 
28 sept: Linda de Bruyn-van der Wel 
29 sept: Jolanda Schotting 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wil je iets in de volgende nieuwsbrief hebben? 
Mail dan naar secretaris@hvschipluiden.nl  

Input nieuwsbrief 

Jarige leden/staf in september Vrijwilligersmiddag 
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