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In verband met het coronavirus brengen wij jullie in deze aangepaste ClubNieuws op de hoogte van de gevolgen van 

de maatregelen voor HV Voice en jullie als leden.  Daarnaast hebben we voor de iets langere termijn ook mooi 

nieuws te melden. Dat lees je achterin deze ClubNieuws.   

 

DE COMPETITIE 

Nadat het NHV eerst besloot de wedstrijden tot en met 6 april af te lasten heeft het NHV nu besloten dat de 

competitie 2019-2020 is beëindigd. Dat houdt in dat er dit seizoen geen wedstrijden meer plaatsvinden.   

De niet gespeelde wedstrijden in de binnencompetitie worden niet meer ingehaald. De huidige stand is de 

eindstand, er zijn geen kampioenen en er zal op de competitie 2019/2020 geen reglementaire promotie-

/degradatieregeling van toepassing zijn. Dat geldt voor zowel de breedtesport als de wedstrijdsport (HS).  

Meer informatie over de beëindiging van de competitie staat op de website van de het NHV en vind je hier. 

 

SPORTHAL STRIJLAND 

Sporthal Strijland is gesloten.  De handbalmaterialen die daar nog liggen worden begin april door het bestuur 

opgehaald en naar de kantine gebracht. Mochten daar nog persoonlijke spullen bij zitten stuur dan even bericht naar 

VOICE@handbal.nl en bekijken we hoe we die weer bij je krijgen.  

 

TRAININGEN VELDSEIZOEN 

Omdat er geen buitencompetitie is en bijeenkomsten met meerdere personen niet zijn toegestaan zijn er tot 1 juni 

geen trainingen. Of daarna nog kan worden getraind, zal afhangen van de maatregelen en ontwikkelingen in de 

komende periode.  

Je hoeft niet helemaal stil te zitten. De trainers zullen de komende periode via een aantal (korte) filmpjes wat 

trainingsstof geven om thuis of in de tuin nog een beetje handbal te kunnen doen. Het eerste filmpje is via de team-

apps, Facebook en Instagram inmiddels gedeeld. Daarnaast volgen er mogelijk ook wat filmpjes vanuit het NHV die 

wij op dezelfde manier bij je onder de aandacht zullen brengen. 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN 

Er vinden geen evenementen en activiteiten plaats. Toernooien (Pasen en Hemelvaart) waar teams voor waren 

ingeschreven gaan niet door. Voor de Nijkerkse schoolhandbalkampioenen is er ook slecht nieuws. Het regionaal 

schoolhandbalkampioenschap en het daaropvolgende Nederlands Kampioenschap gaan niet door.  

Het bestuur bekijkt nog of er in juni onlangs alles een mooie seizoensafsluiting kan worden georganiseerd. Of dat 

mogelijk is zal echter afhangen van de ontwikkelingen in de komende maanden en komen daarover in half mei een 

besluit. 

Voor 2021 is al wel een datum voor het volgende trainingskamp bekend. Meer nieuws daarover verderop in deze 

ClubNieuws.  

 

 
 

https://www.handbal.nl/blog/2020/03/24/handbalcompetitie-2019-2020-beeindigd/
mailto:VOICE@handbal.nl
https://www.facebook.com/Bar-Strijland-1687030631569578/
https://www.s4business.nl/
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CONTRIBUTIE 

De maatregelen omtrent het coronavirus hebben gevolgen voor de financiële situatie van de vereniging. De lasten 

lopen door. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de afdracht aan het NHV, de niet gebruikte uren in sporthal Strijland die 

wel worden gefactureerd en de vaste lasten voor onze eigen accommodatie. Daar komt bij dat door het wegvallen 

van de buitencompetitie kantine-inkomsten worden misgelopen.    

Het bestuur heeft contact met instanties om te kijken of er ondersteunende financiële middelen verkregen kunnen 

worden voor de vaste lasten en gemiste inkomsten. Of dat voor onze vereniging leidt tot een tegemoetkoming en 

wanneer is op dit moment onzeker. 

Voor de contributie inning geldt dat deze onveranderd blijft en conform de gestelde afspraken zal blijven  

plaatsvinden. De aanstaande inning is gepland voor eind april. Leden die als gevolg van de coronavirus zijn of worden 

geconfronteerd met een verandering in de financiële situatie en daardoor moeite hebben met de betaling van deze 

contributie, vragen we via VOICE@handbal.nl contact op te nemen met de ledenadministratie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
KANTINE EN VELDEN  

De kantine en kleedkamers zijn tot nader  orde gesloten. In overleg met skeelervereniging SSVN is ook het 

toegangshek tot de velden gesloten en zijn de velden niet toegankelijk.  

 
NIEUWE SEIZOEN  

De voorbereidingen voor het seizoen 2020-2021 gaan wel gewoon door. Voor volgend seizoen is inmiddels de 

team opgave naar het NHV verstuurd. Net als afgelopen jaar spelen we met 8 teams in de competitie: 

E, D1, D2, DC, DB, HB, DS (binnen) en HS (binnen). De voorlopige indeling per team wordt medio april bekend 

gemaakt. De Technische Commissie, de trainers en coaches bespreken dat de komende weken.   

 
BESTUUR 

Het bestuur vergadert de komende periode digitaal en is per email bereikbaar. Met het oog op de ontwikkelingen 

omtrent het coronavirus en handbal zal het bestuur jullie waar nodig informeren, via ClubNieuws en/of in je team-

app. Daarnaast gaan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gewoon door, wordt met Van Duinkerken 

gesproken over een nieuw sponsorcontract en wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website, waarover we je 

binnenkort meer kunnen vertellen.   

 
VRAGEN 

Mocht op basis van voorgaande informatie iets niet duidelijk zijn of heb je andere vragen, dan is het verzoek vragen 

te stellen aan het bestuur via VOICE@handbal.nl. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:VOICE@handbal.nl
mailto:VOICE@handbal.nl
http://www.doornhof.nl/
http://www.we-link.nl/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
https://www.covebo.nl/payroll/
http://www.bee-visible.com/
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KAMPNIEUWS 

Naast alle nare mededelingen in verband met het coronavirus, kunnen we als bestuur ook leuk nieuws melden. Na 

het geweldige succes van Voicekamp 2019, is de Kampcommissie er in geslaagd het Voicekamp 2021 te plannen! 

HV VOICEKAMP 2021 
van vrijdag 25 juni t/m zondag 27 juni 2021 

   

       

Met deze fantastische sfeerbeelden van de 2019 editie, krijgt iedereen er vast weer zin in. We hopen weer met een 

grote groep te mogen vertrekken en er samen weer mooie herinneringen opbouwen. Op naar weer een fantastisch 

Voicekamp! Noteer de datum vast in de agenda, meer informatie volgt in de loop van dit jaar.  

 

Het volgende Clubnieuws verschijnt 20 april 2020 

Kijk ondertussen voor het laatste nieuws de website en volg ons via    of  

 

 

 

http://www.hv-voice.nl/
https://instagram.com/hv_voice?igshid=37umr5x64l7m
https://www.vanduinkerken.com/

