
 
 

CLUBNIEUWS 
Jaargang 3, nummer 5, 29 april 2020 

 

In ClubNieuws van 16 april is vermeld dat het volgend ClubNieuws op 13 mei verschijnt. Omdat er in deze bijzondere 

tijden ook goed nieuws is verschijnt nu al de volgende editie. Omdat de maatregelen in verband met het coronavirus 

voor de jeugd enigszins zijn versoepelt willen en kunnen de trainingen voor de jeugd onder voorwaarden weer 

worden gestart. Hoe het allemaal zit en waar je rekening mee moet houden is in de team-apps op 28 april al 

gedeeld, maar kun je in deze ClubNieuws nog eens overzichtelijk nalezen en terugvinden.  

Daarnaast is het vermelden waard dat vanaf vandaag ook de nieuwe website van de vereniging beschikbaar is. Die is 

in samenwerking met Digiplek de afgelopen maand tot stand gekomen. Leesbaar op PC, laptop , maar ook op tablet 

en mobiele telefoon. Neem dus gerust even een kijkje op www.HV-VOICE.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEER TRAINEN 

Het is natuurlijk hartstikke fijn dat er weer getraind kan worden door de jeugdteams. De afgelopen week hebben de 

Technische Commissie en het bestuur in overleg met de trainers daarvoor een tijdelijk trainingsschema opgesteld. 

Daarnaast zijn strikte regels opgesteld die voor, tijdens en na de trainingen gelden. Dit is afgestemd met de 

gemeente, die verantwoordelijk is voor het toezicht op en de handhaving van de coronaregels.   

Gestart wordt met 1 training per week per team en dit duurt totdat de regels veranderen. Houd er rekening mee dat 

de kantine en kleedkamers zijn afgesloten. De EHBO koffer is beschikbaar en toiletbezoek is mogelijk (maar doe dit 

bij voorkeur thuis). Op de trainingavonden is er algemeen toezicht door een coördinator. Volg aanwijzingen van de 

coördinator altijd op.  De trainers zijn inmiddels geïnstrueerd. Daarnaast is het van belang dat iedereen zich aan de 

(hygiëne) regels houdt. Dat geldt voor de leden en de ouders/verzorgers en de regels vind je in deze ClubNieuws.  

 

TRAINGSSCHEMA BUITEN  

De buitentrainingen vinden voorlopig plaats op basis van onderstaand schema. De eerste buitentraining is 

donderdag 30 april 2020. Op donderdag 21 mei (Hemelvaart) en maandag 1 juni (2de Pinksterdag) is er geen trainen. 

MAANDAG 

Team Tijd Veld Trainer(s) Aanvullende informatie ivm Corona Coördinator 

E 18.30-19.30 1 Frits of Werner, Karin   Ilona 

DB 19.00-20.00 2 Richard Houden 1,5 meter afstand Ilona 

HB 19.30-20.30 1 Henrie Houden 1,5 meter afstand Ilona 

 

DONDERDAG 

Team Tijd Veld Trainer(s) Aanvullende informatie ivm Corona Coördinator 

DC 18.30-19.30 1 Robin Houden 1,5 meter afstand Mirjam 

D2 19.00-20.00 2 Frits, Werner   Mirjam 

D1 19.30-20.30 1 Rose-Ann Houden 1,5 meter afstand Mirjam 

 

 
 

http://www.digiplek.nl/
http://www.hv-voice.nl/
https://www.facebook.com/Bar-Strijland-1687030631569578/
https://www.s4business.nl/
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VEILIGHEID- EN HYGIëNE REGELS VOOR DE JEUGDLEDEN 

Om de handbaltrainingen tijdens deze ’Coronatijden’ weer te kunnen hervatten spreken we het onderstaande af 

met onze jeugdleden. 

 

Blijf thuis  

 Als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:  

- neusverkoudheid, 

- hoesten, 

- benauwdheid,  

- of koorts; 

 Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. (Als iedereen 24 uur 

geen klachten heeft, mag je kind weer komen sporten en naar buiten); 

 Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen 

na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 

contact; 

 Meld je af bij de trainer. 

 

Wat moet iedereen doen voor vertrek naar de handbaltraining en bij thuiskomst 

 Meld je tijdig (voor 15.00 uur op de trainingsdag) af voor de handbaltraining zodat wij rekening kunnen houden 

met de toestroom; 

 Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een training gepland staat; 

 Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de handbaltraining; 

 Kom in sportkleding naar de handbaltraining. De kleedkamers zijn afgesloten; 

 Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 

 Neem je eigen bal mee, indien je deze hebt; 

 Ga voordat je naar handbal vertrekt thuis naar het toilet; 

 Was voor je naar de training vertrekt, thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

 Was je handen met water en zeep als je thuis terug bent na de handbaltraining. 

 

Waar moet iedereen zich aan houden tijdens de handbal training 

 Douchen kan niet op de sportlocatie van handbal, dit doe je thuis; 

 Vermijd het aanraken van je gezicht; 

 Schud geen handen; 

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op de sportlocatie van handbal; 

 Houd 1,5 meter (is twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering 

voor kinderen tot en met 12 jaar); 

 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

 Volg altijd de aanwijzingen van de trainers;  

 Na de handbaltraining ga je direct weer naar huis. 

 

 
 

 

http://www.doornhof.nl/


 

CLUBNIEUWS, jaargang 3, nummer 5, 29 april 2020 

INFORMATIE VOOR OUDERS/VERZORGERS 

Om de handbaltrainingen tijdens deze ’Coronatijden’ weer te kunnen hervatten vragen wij u het onderstaande goed 

door te lezen en op te volgen.  

 

Laat uw kind(eren) thuis  

 Als het een van de volgende (ook milde!) symptomen betreft:  

- neusverkoudheid, 

- hoesten, 

- benauwdheid,  

- of koorts; 

 Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. (Als iedereen 24 uur 

geen klachten heeft, mag je kind weer komen sporten en naar buiten); 

 Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen 

na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 

contact. 

 

Waar moet u als ouders/verzorgers doen 

 Informeer uw kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels voor jeugdleden; 

 Duidelijk met uw kind(eren) afspreken dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

 Stem met uw kind(eren) contactgegevens af zoals 06-nummer; 

 Meld uw kind(eren) tijdig (voor 15.00 uur op de trainingsdag) af voor de handbaltraining, zodat wij rekening 

kunnen houden met de toestroom; 

 Breng uw kind(eren) alleen naar de handbaltraining wanneer deze voor uw kind(eren) gepland staat; 

 Reis alleen met uw kind(eren); 

 Breng uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid; 

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie; 

 Betreed als ouder/verzorger het sportterrein niet;  

 Laat indien mogelijk uw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de handbaltraining komen. Als 

ouder/verzorger/begeleider heeft u geen toegang tot onze sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de 

training van uw kind(eren); 

 Volgt u alstublieft altijd de aanwijzingen op van ons als organisatie (coördinator en/of bestuur en TC) en de 

trainers, zij zijn op de hoogte van alle laatste aanpassingen in de regelgeving; 

 Direct na de handbal training halen de ouder/verzorger de kinderen op van de door u en uw kind(eren) 

afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

https://www.vanduinkerken.com/
http://www.bee-visible.com/
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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 binnenkort  mee naar een training zodat ze het gelijk zelf kunnen proberen. 

Wil een vriendje of vriendinnetje mee? Meld dat dan wel even vooraf bij je trainer!   

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 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 26 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.covebo.nl/payroll/

