
 
 

CLUBNIEUWS 
Jaargang 4, nummer 1, 11 april 2021 

Het is al even geleden dat het laatste ClubNieuws verscheen. Er is helaas ook weinig handbalnieuws te melden . 

Gelukkig is de jeugd wel volop aan het trainen, maar voor wedstrijden zullen we nog even geduld moeten hebben, 

zoals je kunt lezen in deze ClubNieuws. De Technische Commissie en is met de trainers en coaches al wel weer druk 

in de weer met de teamopgaves voor het seizoen 2021-2022. We gaan er vanuit dat, dat in ieder geval weer een 

mooi en normaal competitieseizoen gaat worden.  

 

Niet geheel toevallig verschijnt nu de eerste editie ClubNieuws van 

2021. Precies 45 jaar geleden werd namelijk de handbalvereniging 

Voor Ons Is Clubleven Eendracht opgericht.  

Er liggen hele mooie jaren achter ons en de vereniging hoopt met alle 

leden, vrijwilligers, sponsoren en anderen die de vereniging een warm 

hart toedragen daar nog heel veel sportieve en gezellige jaren aan toe 

te mogen voegen.  

Deze fantastische mijlpaal kunnen we deze maand natuurlijk niet 

groots vieren, maar op de trainingsavond van 12 april wordt daar zeker 

even aandacht aan besteed! 

 

In deze ClubNieuws vind je de agenda en lees je het laatste nieuws over de competitie en de alternatieve competitie 

die is voorbereid. Daarnaast nieuws over het geplande trainingskamp, een belangrijke mededeling over de 

contributie en het meest actuele overzicht voor de trainingstijden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIE 2020-2021 OFFICIEEL STOPGEZET  

Eind januari heeft het Nederlandse Handbalverbond (NHV) besloten dat de competitie 2020-2021 wordt stopgezet. 

Door de Covid-19 maatregelen en het vooruitzicht dat die nog even voortduren is de conclusie dat het niet meer 

mogelijk is om de competities in huidige vorm op een verantwoorde manier te hervatten. Hierdoor zal zoals 

reglementair is vastgelegd ook de promotie-/ degradatieregeling vervallen voor alle niveaus. Om weer te handballen, 

zodra dat kan, wordt een alternatieve competitie georganiseerd.  

 

ALTERNATIEVE COMPETITIE 

Het Nederlandse Handbalverbond (NHV) heeft samen met de verenigingen een alternatieve competitie voorbereid.  

De vereniging heeft daarvoor alle jeugdteams opgegeven voor de alternatieve buiten competitie. In overleg met de 

seniorenteams is besloten de HS op te geven voor een alternatieve binnen competitie en de DS niet op te geven voor 

de alternatieve competitie. Aanvankelijk zou de competitiestart in het weekend van 10-11 april plaatsvinden en is de 

 

AGENDA 

13-04 Bestuursvergadering 
18-04 Teamopagve seizoen 2021-2022 
03-05 Geen trainen (meivakantie) 
06-05 Geen trainen (meivakantie) 
08-05 Start alternatieve competitie (onder 

voorbehoud) 
13-05 Geen trainen (Hemelvaartsdag) 

https://www.s4business.nl/
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wedstrijdplanning gepubliceerd. Eind maart heeft het NHV laten weten dat door de verlenging van de strenge 

coronamaatregelen de competitie op zijn vroegst start op zaterdag 8 mei. Of dan ook daadwerkelijk kan worden 

gestart kan worden zal afhangen van de dan geldende maatregelen. Het NHV verwacht dit uiterlijk eind april bekend 

te kunnen maken. Ter voorbereiding is het natuurlijk in ieder geval van belang dat er getraind wordt zodat de teams 

klaar zijn voor de start van de alternatieve competitie. 

 
 

KAMP VERPLAATST 

Precies een jaar geleden kondigden we via onderstaande publicatie vol enthousiasme de volgende editie van het HV 

VOICE trainingskamp aan. Het bestuur heeft in overleg met de Kampcommissie nu besloten om vanwege de 

voortdurende onzekerheden in verband met het Coronavirus het kamp een jaar op te schuiven.  

De kampcommissie heeft in overleg met de kampaccommodatie daarvoor al een nieuw datum vastgelegd. Het HV 

VOICE trainingskamp vindt plaats van 24 juni tot en met 26 juni 2022. 

 

  

http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
https://www.covebo.nl/payroll/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
http://www.bee-visible.com/
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EENMALIGE AANPASSING CONTRIBUTIE TWEEDE KWARTAAL 2021 

Een deel van de contributie die door de spelende leden wordt betaald wordt besteed aan de zaalhuur voor de 

trainingen en wedstrijden.  

Vanwege het Coronavirus hebben we in maart van 2020 geen gebruik kunnen maken van de zaal die de vereniging 

wel hadden gehuurd voor de trainingen en wedstrijden. Via een regeling van de overheid zijn die gehuurde, maar 

niet gebruikte uren, onlangs gecompenseerd. Daarnaast hebben we gelukkig tijdig een deel van de gereserveerde 

zaalhuur voor de wedstrijddagen voor het seizoen 2020-2021 kunnen teruggeven. Daarmee zijn een aantal kosten 

voor zaalhuur niet gemaakt.    

Het bestuur heeft besloten deze gecompenseerde zaalhuur en niet gemaakte kosten voor zaalhuur terug te geven 

aan de spelende leden. Dat doen we via de incassoronde van de contributie in het tweede kwartaal van 2021. Dan 

wordt een korting van €35,- verrekend. Voor de enkele spelende leden (leeftijdscategorie H-jeugd) die normaal een 

kwartaalbedrag betalen die lager is dan €35,-, bedraagt de korting het kwartaalbedrag.         

 

 

 

 

 

 

 

 

BUITENTRAININGEN 

Half januari zijn we zo goed en zo kwaad als het ging weer gestart met de buitentrainingen. In overleg met de 

trainers is steeds gekeken of het weer het toeliet. Bovendien is een gespreid schema opgesteld zodat het niet te druk 

werd op de velden. Inmiddels vinden de trainingen voor de jeugdteams weer min of meer op de normale tijden 

plaats volgens onderstaand schema. De seniorenteams trainen op dit moment niet.  

 

MAANDAG  Donderdag 

Team Tijd Veld Trainers  Team Tijd Veld Trainers 
F 18.30-19.30 2  Frits, Werner en Karin  D 19.00-20.00 2  Frits en Werner 

E 18.30-19.30 2  Frits, Werner en Karin  DC 18.30-19.30 1 Novi 

D 18.30-19.30 1 Frits, Werner en Karin  HB  19.30-20.30 1 Martijn 

DC 19.30-20.30 1 Richard en Ilona      

DB 19.30-20.30 1 Richard en Ilona      

HB 19.30-20.30 2 Henri      

 

Let op: de kantine en kleedkamers zijn nog steeds gesloten. Vanzelfsprekend kan tijdens de trainingsuren wel 

gebruik worden gemaakt van de toiletten. Ook zijn er desinfectiemiddelen beschikbaar bij de entree van het 

clubgebouw. 

 

 

 

 

  

 
 

http://www.doornhof.nl/
https://www.facebook.com/Bar-Strijland-1687030631569578/
https://we-link.nl/
https://www.vanduinkerken.com/
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OPZEGGEN LIDMAATSCHAP 

Een seizoen/verenigingsjaar  loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of 
per e-mail bij de secretaris te gebeuren en kan niet via de Whatsapp. Per post naar: Bakboord 9, 3863 VC Nijkerk, via 
de email is dat Voice@handbal.nl.  Dit moet vóór 1 mei van het lopende seizoen. Te laat of op een onjuiste manier 
opzeggen betekent een contributieverplichting voor het volgende verenigingsjaar.  
 

 

 

Het volgende ClubNieuws verschijnt 29 april 2021 

Kijk ondertussen voor het informatie op de website en volg ons via    of  

mailto:Voice@handbal.nl
http://www.hv-voice.nl/
https://instagram.com/hv_voice?igshid=37umr5x64l7m

