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In het afgelopen ClubNieuws las je allerlei informatie over handbal, de vereniging en het coranavirus. Als gevolg van 

dit virus vind je in de editie helaas geen actuele handbalzaken en activiteiten. We kunnen ook nog niet melden of we 

na 1 juni en voor de start van de zomervakantie nog handbalactiviteiten voor jullie kunnen organiseren. Gelukkig kun 

je ondertussen wel in vorm blijven en aan de slag met de handbaloefeningen  die trainer Rose-Ann in een tweetal 

video’s laat zien. Die zijn verspreid in de groepsapps en zijn ook terug te vinden via Facebook en Instagram.  In dit 

ClubNieuws lees je wel de voorlopige teamindeling van 2020-2021, vind je informatie over het tijdig opzeggen van 

het lidmaatschap en brengen we toch graag nog onze ledenwerfactie onder de aandacht die we verlengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORLOPIGE TEAMINDELING 

Zoals we in het afgelopen ClubNieuws al berichtte gaan de voorbereidingen voor het seizoen 2020-2021 wel gewoon 

door. Voor volgend seizoen is inmiddels de teamopgave 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).   

  

Inmiddels is ook de voorlopige teamindeling bekend. Die is samengesteld op basis van de huidige leden. Er is 

(vanzelfsprekend) nog geen rekening gehouden met eventuele opzeggingen of nieuwe aanmeldingen.  

De voorlopige indeling is altijd een lastige klus en maatwerk. In zijn algemeenheid is in de eerste plaats gekeken naar 

de leeftijdsindeling om zodoende teams samen te stellen waarin leden spelen die daar qua leeftijd ook in thuishoren. 

Dit voor de juiste handbalbeleving en ook omdat het NHV niet accepteert dat in teams via dispensatie te veel spelers 

rondlopen die qua leeftijd in een ander (hoger) team thuishoren. Daarnaast is natuurlijk gekeken naar een indeling 

waarbij per team voldoende spelers beschikbaar zijn. 

De  Technische Commissie is op basis daarvan na afstemming met de trainers en coaches en overleg met het bestuur 

tot onderstaande indeling gekomen.  

 

E JEUGD 
 

D2 JEUGD 
 

D1 JEUGD 

Pott, Danni 
 

Meerveld, Demi van 
 

Akker, Selena van den 

Boonen, Kim 
 

Korndewal, Zoe 
 

Ockhuijsen, Noa 

Meulman, Isa 
 

Ruitenbeek, Anouk 
 

Graas, Dominique 

Kolb, Danica 
 

Renes, Feline 
 

Willemse, Rik 

Hoogland, Elin 
 

Worst, Maaike 
 

Kacar, Bart 

Sengers, Danique 
 

Abderrahman, Laila ait 
 

Doppenberg, Bram 

Veen, Lindsey van de 
 

Mulder, Kaat 
 

Korndewal, Ivano 

Kemp, Jennifer van de 
   

Sengers, Roan 

     

 
 

https://nl-nl.facebook.com/HvVoice/
https://www.instagram.com/hv_voice/
https://www.facebook.com/Bar-Strijland-1687030631569578/
https://www.s4business.nl/
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DAMES C JEUGD 
 

DAMES B JEUGD 
 

HEREN B JEUGD 

Liemburg, Nova 
 

Vredeveld, Micky 
 

Wateler, Joris 

Friese, Nienke 
 

Molan, Lieselotte 
 

Kemp, Yuri 

Meulman, Roos 
 

Edwards, Racquel 
 

Ringeling, Sam 

Blankers, Sanne van 
 

Starre, Jennifer van der 
 

Ridder, Wesley van de 

Wassink, Isis 
 

Pott, Luna 
 

Hamersveld, Gert van 

Boonen, Tess 
 

Hopman, Marieke 
 

Korndewal, Sander 

Starre, Roxanne van der 
 

Land, Ezra van 't 
 

Dronkelaar, Dennis van 

Luijk, Demi van 
 

Berendse, Caitlin 
 

Dronkelaar, Arno van 

Koelewijn, Saranna 
 

Berendse, Ashley 
  Dronkelaar, Daphne van 

 
Belois, Alannah van 

  Neervoort, Julia 
 

Wijntjes, Melanie 
  Koelewijn, Anne 

    

     HEREN SENIOREN 
 

DAMES SENIOREN 
  Helm, Ruben van der 

 
Brilman, Janneke 

  Pol, Berry v.d. 
 

Graaf, Talitha de 
  Gouw, Marco 

 
Moes, Josine 

  Niebeek, Henri 
 

Alphen, Rose-Ann van 
  Schoo, Erik 

 
Sonneveld, Novi 

  Bakker, Dieter 
 

Helm, Eva van der 
  Kuijt, Danny 

 
Kamp, Mariska van de 

  Helm, Ruben van der 
 

Hengel, Linda van de 
  Dasselaar, Patrick 

 
Pieterse-de Jager, Yvonne 

  Kolb, Werner 
 

Alphen v., Ilona 
  Booi, Gregor 

 
Brink, Leonie van de 

  Pol, Nico van de 
 

Dijkstra, Amber 
  Loos, Martijn 

 
Pol, Alice van de 

  Bouwmeester, Erwin 
     

 
 

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.  

 

 

 

 

mailto:Voice@handbal.nl
http://www.doornhof.nl/
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ZORG VOOR EEN NIEUW LID EN KRIJG BEIDEN EEN KADO!  

Ook in deze tijd is het goed om vooruit te kijken en voor het nieuwe seizoen verwelkomen we natuurlijk graag 

nieuwe leden. De ledenwerfactie wordt daarom verlengt. 

 

Wie weet heb jij ook vriendjes of vriendinnetjes die je heel graag eens wil laten ervaren hoe leuk jouw sport is. Maak 

ze dan nu vast enthousiast en neem ze dan, als het weer kan,  mee naar een training zodat ze het gelijk zelf kunnen 

proberen. Ze kunnen 3 x gratis meetrainen en als ze het leuk vinden als aspirant lid ook een paar keer meespelen 

met een wedstrijd. Een aspirant lidmaatschap is alleen mogelijk als je ten minste 24 maanden geen spelen lid bent 

geweest bij een handbalvereniging.  

 

Worden ze daarna (of direct) lid dan krijgen ze zo snel 

mogelijk na het inleveren van het inschrijfformulier  

van de vereniging een handbal kado.  Ben jij degenen 

die er voor zorgt dat jouw vriendje of vriendinnetje 

komt handballen en lid wordt dan ontvang jij ook een 

kado naar keuze: een handbal of een waardebon van 

€15,- die je kunt besteden bij Van Duinkerken. De 

eerste nieuwe leden hebben we al verwelkomt en de 

eerste kado’s zijn uitgedeeld.  

 

De actie geldt voor nieuwe leden die ten minste 12 maanden voorafgaand aan de inschrijving geen lid zijn geweest 

van de vereniging en geldt voor inschrijvingen tot en met  31 oktober  2020. Wil je als aandrager van het nieuw lid in 

aanmerking komen voor jouw kado, zorg dan dat op het inschrijfformulier ‘Lid geworden via [jouw naam]’wordt 

vermeld.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het volgende Clubnieuws verschijnt 13 mei 2020 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.handbal.nl/aspirantlid/
http://www.hv-voice.nl/
https://instagram.com/hv_voice?igshid=37umr5x64l7m
http://www.we-link.nl/
https://www.administratiekantoor-vdb.nl/
https://www.vanduinkerken.com/
https://www.covebo.nl/payroll/
http://www.bee-visible.com/

