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Voorwoord 
 
Voor U ligt alweer de vierde en laatste nieuwsbrief van het 
seizoen 2018-2019. Deze nieuwsbrief wordt elke 3 maanden  
verspreid onder de leden, de sponsoren, via Facebook en 
onze website. In deze nieuwsbrief vind u de tussenstand van 
de Beukmiles van dit seizoen, de sponsoracties, de data van 
de kleding inzameling en onze sponsoren. 
 
Het seizoen zit er op. De afsluiting is geweest, en er wordt 
nog 1 keer buiten getraind op woensdag 3 juli. We hebben 1  
kampioenschap kunnen vieren én voor het eerst in heel veel 
jaren speelden de Dames mee voor de titel. In de afgelopen  
maanden zorgden twee nieuwe initiatieven ervoor dat we 
veel nieuwe gezichten in de hal zagen. De recreanten werd 
nieuw leven ingeblazen, en 9 enthousiastelingen gingen van 
start onder leiding van Remco en later Conny. Een mooi 
initiatief waarbij besloten is dat bij 10 aanmeldingen op 1 
augustus deze groep ook in 2019-2020 wordt doorgezet. Het 
andere initiatief was de "euroballer", waar normaal 3x gratis 
getraind kan worden, kon nu vrijblijvend voor 1 euro per 
training gedurende 2 maanden gekeken worden of handbal 
iets is. Het lijkt erop dat deze actie haar vruchten gaat 
afwerpen. Met een nog niet geheel bekend aantal nieuwe 
leden in het nieuwe seizoen.  
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Voor 2018-2019 stond de aanwas van leden centraal. 
Hiervoor probeerden we van alles te ondernemen. Het 
organiseren van clinics op scholen is tot 1 gebleven. Hier zou 
ik graag nog enthousiaste leden/vrijwilligers voor vinden. Het 
gaat om het begeleiden van kinderen, waarbij je natuurlijk 
niet per se ervaren hoeft te zijn in handbal. Er zal altijd wel 
iemand in het groepje zijn die de leiding neemt. Deze oproep 
is een herhaling omdat er geen respons op komt :-( 
 
Voor 2019-2020 blijft de aanwas van leden centraal staan. 
Ideeën daarbij zijn welkom.  
 
De groene cijfers van vorig seizoen leken eenmalig, maar 
door wat late aanpassingen en nieuwe ideeën hebben we 
ook dit jaar groene cijfers! Een mooie uitkomst, die mede 
ontstaan is door de acties zoals kleding en aardbeien!  
Gedurende dit seizoen heb ik meerdere keren oproepen 
gedaan om dit soort acties breed te dragen. En daar plukken 
we nu de aardbeien van :-).  
Gelukkig zijn de cijfers weer groen. Om volgend jaar dit ook 
te kunnen doen hebben we een enorme uitdaging.  
Daar waar we ontzettends blij moeten zijn dat we een F 
jeugd team kunnen inschrijven en dat we de Dames in de 
wedstrijdsport kunnen inschrijven, geeft dit de vereniging 
wel een nieuwe uitdaging.  
Beide posten samen zorgen voor een "extra" gat van ruim     
€ 2.000 op de begroting. Om dit te kunnen dekken, zullen we 
weer creatief moeten zijn, en jullie hulp echt echt nodig 
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hebben!! We zullen met zijn allen op zoek moeten naar meer 
sponsoren en hopen dat jullie de acties positief uitdragen. 
 
De Groene Brigade is in juni niet verder gegroeid, wel zijn er 
voor het eerst kinderballen besteld en trainingsshirts. 
Hopelijk gaat het zien van de Goodies aanzetten tot het meer 
willen verdienen van de Beukmiles. We gaan ook zeker kijken 
of het kunnen verdienen in een (eenmalige) versnelling kan 
komen.  
 
Op het activiteitengebied zijn we gegroeid in het aantal leden 
in de commissie.  
 
De vacature van secretaris is uitgezet. Zoals in de ALV 
besloten bij de benoeming van Dionne, zou dit jaarlijks in de 
ALV opnieuw moeten worden besloten, omdat er geen 2 
bestuursleden uit 1 gezin in het bestuur mogen 
plaatshebben. Tot op dit moment is daar 1 reactie op 
gekomen. Met deze vrijwilliger is ook al gesproken, en ook 
heeft zij al een keer meegekeken in het bestuur.  
Positieve gesprekken van beide kanten, waardoor het gevoel 
zeker is dat zij een goede toevoeging / vervanging zal zijn.  
 
Het is voor velen nu tijd voor vakantie, maar op de 
achtergrond wordt door een aantal vrijwilligers hard gewerkt 
om alles voor het komende seizoen weer geheel rond te 
hebben. Tijdens de vakantie verwacht ik dat het eerste 
nieuwe initiatief, om financieel gezond het nieuwe seizoen 
door te komen, worden uitgerold. Ik hoop daarbij op jullie 
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enthousiasme en geniet vooral van de zomer! Na de 
schoolvakantie op woensdag starten we weer met de 
trainingen, hierover worden jullie nog gemaild! 
 
Daniel 
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Uw advertentie hier?? 

Kijk op www.hvdebeuk.nl/sponsors 

of mail naar: sponsors@hvdebeuk.nl 

HV de Beuk spaart bij de Jora in Oudenbosch 
 
Tankt u weleens bij de Jora, vraag dan bij het afrekenen om 
te mogen stemmen op een lokale vereniging. Hier kunt U 
kiezen voor HV de Beuk. Per getankte liter krijgen wij 1 cent, 
het kost U zelf niets extra’s! 
 
Deze spaaractie is op 26 mei gestart. De tussenstand is ruim  
€ 35.  
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Flexibele opvang op uur basis in Fijnaart 
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Oproep interview 
 
Afgelopen seizoen hebben we in de nieuwsbrieven hele leuke 
interviews met leden kunnen lezen. Helaas is Katinka gestopt 
met het houden van interviews. Daarom zoeken wij iemand 
die het leuk vindt om 4x per jaar, twee interviews wil 
afnemen met leden en vrijwilligers. 
 
Heb jij interesse? Stuur een mailtje naar 
sponsors@hvdebeuk.nl of voorzitter@hvdebeuk.nl 
  
   
  

mailto:sponsors@hvdebeuk.nl
mailto:voorzitter@hvdebeuk.nl
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Rabobank ClubSupport 
 
Vorig jaar heette het nog de Rabo Clubkas campagne, nu 
Rabo ClubSupport. Aan het concept verandert niets: Als klant 
en lid van de Rabobank kan je jaarlijks stemmen uitdelen aan 
verenigingen en clubs uit de regio, welke hiervoor een vast 
bedrag per stem ontvangen. 
 
Uiteraard is ook HV de Beuk verkiesbaar en zouden we het 
zeer op prijs stellen wanneer jullie op ons stemmen om zo 
mee te helpen aan het financieel gezond houden van onze 
vereniging. 
 
Wanneer je wel klant bent bij de Rabobank, maar nog geen 
lid bent, kan je dat kosteloos regelen via 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/. Je zult dan 
voor de aanvang van de stemperiode een deelname kaart 
ontvangen om te stemmen. 
 
De agenda van ClubSupport is als volgt: 
 
27/09: Aanvang stemperiode 
11/10: Sluiting stemperiode 
14/10: Bekendmaking resultaten 
 
  

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/
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Vorig seizoen hebben we ook meegedaan met deze 
campagne en leverde het ons een mooi resultaat van 285,67 
EUR, een bedrag wat we als vereniging heel goed kunnen 
gebruiken. Ik hoop dat we deze deelname weer een mooi 
doel kunnen behalen. 
 
Voor meer informatie over Rabo ClubSupport kan je terecht 
op https://www.rabo-clubsupport.nl/. Je kan uiteraard altijd 
even contact opnemen met iemand van het bestuur mocht je 
vragen of hulp nodig hebben hierbij. 
 

https://www.rabo-clubsupport.nl/


11 
 

 



12 
 

Bag2School HV de Beuk 
 
De eerste twee jaren een groot succes!! 
Bij elkaar haalden we al voor ongeveer € 1300 aan kleding 
op. Een geweldig extraatje voor de club!!! 
 
In het seizoen 2019-2020 gaan we deze actie zeker 
herhalen!! 
De exacte data zijn nog niet bekend, maar waarschijnlijk 
oktober 2019 en april 2020 gaan we weer inzamelen.  
Wat vragen we aan jullie? Vertel aan je ouders, vrienden, 
familie etc, dat kleding die ze normaal in de kledingbak  
zouden doen, voor ons gespaard kan worden. Een kleine 
vraag, waar iedereen altijd wel een positief antwoord op 
heeft. Verzamel die kleding even zelf, en in oktober of april 
breng je deze weer mee naar de sporthal. 
 
Wat mag er WEL in de zakken: 
Schone kleding ( zowel baby kinder als volwassen ), schoenen 
( per paar, aan elkaar geknoopt of met tape ), lakens, dekens, 
gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen 
en ceintuurs. 
 
 Zakken voor de actie zijn te verkrijgen bij Michel of Daniel.  
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HV de Beuk op Sponsorkliks 
 
We missen nog veel "kansen" om de clubkas te spekken op 
een manier die de leden slechts 1 extra handeling kost. Er 
wordt zoveel via internet gedaan, inkopen, reizen etc., het 
kost niets extra’s maar de club kan er gezond van blijven, 
hopelijk denken jullie nog vaker bij een internetbestelling aan 
de club! Zodat we in het komend jaar meer dan 200 euro 
kunnen ophalen!  
 
HV de Beuk staat sinds 1 juni 2018 op Sponsorkliks. Via deze 
site kunnen we gratis en erg gemakkelijk sponsorgeld 
binnenhalen. We krijgen als vereniging een vergoeding voor 
elke bestelling die geplaatst wordt via Sponsorkliks. 
 
Het werkt via enkele gemakkelijke stappen: 
1. Bezoek: 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=88
79  (het HV de Beuk logo moet rechts staan). 
2. Zoek de website/webwinkel waar je iets wilt bestellen en 
klik op 'bestel'.... 
 
 
 
 
 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8879
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8879
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Onder andere onderstaande webwinkels zijn beschikbaar, 
maar bijna alle webwinkels! 
Gaat u er even tussenuit, wellicht dat uw vakantiesite er ook 
tussen staat! 
Hierdoor kan Sponsorkliks heel snel oplopen. Tussenstand     
€156. 
Het kost U niets extra’s. Om het gemakkelijker te maken, 

kunt u 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=88

79 als favoriet toevoegen, dat scheelt zoeken!  

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8879
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8879
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Onze eigen Bitcoin-variant: De Beukmiles 
 
Sinds afgelopen seizoen maakt HV de Beuk gebruik maken 
van de Beukmiles, die je kunt verdienen wanneer je mee 
doet met activiteiten of wanneer je iets anders voor de club 
doet. Zo kun je Beukmiles verdienen als je wedstrijden fluit 
en bijvoorbeeld wanneer je een nieuw lid meeneemt. Op de 
site staat aangegeven hoeveel Beukmiles je kunt verdienen 
en waar je voor kunt sparen.  
Voor meer informatie en de gehele Beukmiles en 
productenlijst, kunt u kijken op www.hvdebeuk.nl.  
 
De bestellingen tot nu toe 
We zien inmiddels al een mooi aantal Hoodies. In de laatste 
bestelperiode zijn er ook voor het eerst 2  
kinderballen en 4 trainingsshirts afgenomen.  
 
De stand die hieronder wordt weergegeven is de eindstand 
van het seizoen 2018-2019. Deze eindscore is het  
startsaldo van nu.  
 
Voor vragen of opmerkingen: Beukmiles@hvdebeuk.nl 
 
  

http://www.hvdebeuk.nl/
mailto:Beukmiles@hvdebeuk.nl
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Leden en vrijwilligers Over van Totaal STAND

naam voornaam 2017 2018 29-jun over

Janssens Remco 22 66 34

Brouwers Nicky 11 23 23

Lazeroms Marijn 10 22 22

Segeren Timo 10 17 22

Opdorp, van Wesley 4 20 20

Janssens Elvera 13 20 20

Janssens Ivo 16 33 20

Snijders Julia 6 19 19

Dirven Elise 5 19 19

Meesters Mike 13 18 18

Onrust Lara 6 18 18

Koevoets Betsy 7 21 16

Pelt, van Alexander 11 16 16

Hoof,van Harold 3 16 15

Jansen Johan 4 14 14

Segeren Rick 9 13 13

Gros Marek 8 13 13

Someren, van Marlin 0 13 13

Scheppingen vanXander 12 12 12

Reijckers Desirée 11 12 12

Jansen Laura 7 12 12

Hoof, van Bram 5 12 12

Klerk, de Finn 12 12

Oomen Koen 5 11 11

Tak Retmer 8 11 11

Jong, de Kristel 5 10 10

Olsthoorn Sanne 5 10 10

Baselier Bo 3 10 10

Rijsdijk Bas 6 9 9

Jong, de Andrea 6 9 9

Mourik, van Sofie 3 9 9

Vervaart Sietze 13 30 9

Janssens Dionne 8 20 9



18 
 

 

Leden en vrijwilligers Over van Totaal STAND

naam voornaam 2017 2018 29-jun over

Sande vd Roan 9 9

Hoogen, van denMichel 21 31 8

Snijders Amber 3 7 7

Poppelaars Aafke 2 7 7

Meesters Sharon 4 7 7

Sande vd Romee 7 7

Dijksman Lucas 6 6 6

Oomen Nymke 1 19 6

Reijckers Samantha 5 5 5

Hertman Brit 2 9 5

Nuijten Stan 4 4 4

Rens Gert Jan 4 4 4

Dirven Esther 1 17 3

Poppelaars Franka 3 3 3

Stewart Luke 3 3 3

Hoogen, van denPeter 6 12 3

Gerritsen Petra 7 14 3

Mourik, van Wilfred 3 3

Gerritsen Melissa 16 24 3

Someren, van Corinne 3 3

Poppelaars Jacco 0 2 2

Lieshout van Romy 2 2

Vervaart Femke 0 2 2

Bastiaanse Boudewijn 2 2

Mourik, van Antoinet 2 2

Koevoets Daniël 13 82 1

Lexmond Arnold 7 43 1

Wijkmans Dennis 18 26 1

Koevoets Jozef 9 34 1

Bacharias Iason 1 1

Mourik, van Deveny 1 1

Gerritsen Justin 6 9 1

Jong, de Conny 1 1
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Kamp 2019 

 
Dit jaar was het kamp op de gezellige locatie de blokken te 
Baarle Nassau. Met 31 deelnemers en 4 stuks leiding gingen 
we deze uitdaging aan. Nieuw dit jaar was dat er introducees 
mee mochten. Dit jaar met succes 7 stuks waren er. 
Ook voor verschillende leden was dit de eerste keer. 
 
Het programma was divers. We moesten natuurlijk rekening 
houden met de leeftijd van 4 tot 34 jaar. 
Iedereen deed gezellig mee met het programma. Elke dag 
begonnen we de dag met een warming-up, daarna deden we 
actieve spellen, na denk spellen en ook zoekspellen. 
 
Zoals elk jaar is iedereen op zaterdagochtend vroeg uit de 
veren maar op zondag kan je iedereen  
wakker maken. 
Ik hoop dat jullie volgend jaar allemaal weer mee gaan naar 
de volgende top locatie. 
 
Er zijn foto’s gemaakt wil je deze hebben neem contact op 
met Remco Janssens. 



20 
 

Activiteiten 2019 / 2020 
 
Komend seizoen staan er weer heel veel activiteiten op de 
planning. De werkelijke data volgen nog. 
 
Activiteiten: 

 Jeugd uitje in september 

 Nieuwjaarstoernooi in januari 

 Pubquiz in januari 

 Kaartavond in december en februari 

 Trip in duister in maart 

 Bingo in april of mei 

 Kamp april of mei 

 Afsluiting in juni 
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Puzzel 
 
De prijsvraag van deze nieuwsbrief is: 
“Hoeveel treinen vertrekken er op een maandag gemiddeld 
vanuit Oudenbosch?” 
 
Weet jij het antwoord? Stuur een mailtje naar 
sponsors@hvdebeuk.nl en verdien 1 Beukmile! Bij meerdere 
goede antwoorden wordt er geloot. 

  

mailto:sponsors@hvdebeuk.nl
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De sponsors (Bedrijven) en HV de Beuk 
 
Dit nieuwsbericht is gericht aan de leden.  
Inleiding  
HV de Beuk is continu op zoek naar sponsors en biedt haar 
sponsoren diverse mogelijkheden om zich aan de club te 
verbinden. Laagdrempelig en kortlopend. Hierdoor is het 
voor een sponsor makkelijk om in én ook weer uit te 
stappen.   
 
Ken je iemand in je omgeving met een eigen bedrijf, of werk 
je zelf bij een organisatie die het misschien wel leuk 
zou vinden om onze vereniging te sponsoren? Lees dan snel 
verder om te kijken wat de opties zijn! Ook als je nog niet 
direct aan iemand denkt, lees dan ook verder en wie weet 
kom je nog op ideeën. Het zal je nog verbazen hoeveel 
bedrijven hiervoor openstaan.   
Let wel op, om het netwerk van onze (potentiële) sponsoren 
goed in beeld te hebben en houden is het belangrijk dat je 
altijd eerst in contact treedt met de sponsorcommissie 
voordat je een bedrijf benadert. Ook om dubbele benadering 
zoveel mogelijk te voorkomen! Wanneer je als lid een bedrijf 
als sponsor wilt benaderen, stuur dan een mail 
naar sponsors@hvdebeuk.nl of spreek de contactpersoon, 
Remco Janssens, aan. Na deze mailing/contact treed je alleen 
of samen in contact met het bedrijf om te kijken naar de 
beste optie.    

mailto:sponsors@hvdebeuk.nl
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Hieronder worden de opties die op dit moment beschikbaar 
zijn weergegeven.   
 
Tenuesponsor  
Een sponsor kan er voor kiezen om tenues te sponsoren. Dit 
is voor een heel team, shirts en broekjes. HV de Beuk wil 
uniformiteit in shirts en broekjes en gaat vanaf 2017-2018 
met een nieuwe leverancier aan het werk. Vanaf 2017-2018 
worden alle tenues via de sponsorcommissie en het bestuur 
geregeld. Hierop mag géén uitzondering worden gemaakt.   
Een "standaard" team bestaat uit 13 spelers en 1 keeper, 
echter is dit in de meeste gevallen afwijkend. Met de sponsor 
wordt gekeken naar de structuur van een team en wordt 
besloten hoeveel tenues er besteld worden. Hierbij gaan we 
als vereniging uit van een mogelijke toename van een team 
met één lid, lees bij bijvoorbeeld 10 spelers, is het te 
bestellen tenue aantal 11.    
 
Het te sponsoren bedrag is de werkelijke kosten van de 
tenues. Daarbovenop vragen we een klein sponsorbedrag 
van € 100 bij een maximale teamgrootte van 11 én € 150 bij 
12 en groter. Dit is een éénmalig bedrag en niet jaarlijks 
terugkerend. De sponsor wordt voor 3 jaar 
gecommitteerd aan het team dat hij/zij sponsort, maar dit 
kan mogelijk ook langer zijn wanneer er na 3 jaar nog geen 
nieuwe shirtsponsor beschikbaar is.   
De kosten voor een "standaard" team liggen voor tenues 
inclusief sponsoring van de vereniging ongeveer € 1.000. Dit 
is een indicatie en kan dus per team afwijken.  
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Eventuele "extra" sponsoring van truien, warmloopshirts 
e.d. worden op maat gemaakt. Echter ligt de sterke voorkeur 
van de vereniging op tenuesponsoring.  
 
Reclamebordsponsoring  
Per seizoen of per jaar kan een sponsor een reclamebord 
sponseren. Deze staat gedurende de thuiswedstrijddagen 
met de neus naar de tribunes gericht. 
 
De sponsor levert zelf een logo aan en eventuele tekst. De 
borden zijn eigendom van de vereniging. 
 
Bord 100x50cm. Jaar/seizoen 1: € 100, opeenvolgende jaren 
€ 85 per jaar/seizoen. 
 
Na 20 september geldt dat een bord een looptijd krijgt van 1 
jaar, de ingangsdatum wordt met de sponsor overlegt. 
Bijvoorbeeld 1 november 2017 - 31 oktober 2018. 
 
Mogelijk kan na het stoppen van de sponsoring het bord aan 
de sponsor worden doorverkocht. Dit wordt altijd in overleg 
met de sponsorcommissie en het bestuur gedaan. 
 
Nieuwsbrief   
Per 3 maanden gaat een nieuwsbrief verschijnen. Deze 
nieuwsbrief wordt digitaal onder de leden verspreid, wordt 
op de website geplaatst, via Facebook gepromoot en komt 
op wedstrijddagen in de sporthal te liggen. Daarnaast wordt 
nog gekeken naar mogelijkheden om deze nieuwsbrief ook 
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op andere plaatsen te verspreiden. De nieuwsbrief wordt in 
een kleine boekvorm uitgebracht.  
 
Als sponsor kun je kiezen om je logo/bedrijfsnaam in de 
nieuwsbrief te plaatsen op:  
Geheel A5: € 40   
Half A5: € 25  
Kwart A5: € 15  
 
De sponsor levert een logo of bedrijfsnaam aan via 
sponsors@hvdebeuk.nl  
De genoemde sponsor bedragen zijn jaarbedragen. 
 
Sponsors op de website   
Voor een logo in- of exclusief link op de website vragen 
we €20 per jaar.  
 
Mail hiervoor je logo (en link website) naar 
sponsors@hvdebeuk.nl .   
 
De website wordt naast regulier bezoek ook extra 
bezocht, doordat continu via Facebook naar de website 
wordt doorverwezen.  
 
De genoemde sponsor bedragen zijn jaarbedragen. 

 

 

mailto:sponsors@hvdebeuk.nl
mailto:sponsors@hvdebeuk.nl
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