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Voorwoord 
 
De allerbeste wensen aan iedereen. Dat dit jaar iedereen 
weer veel goeds mag brengen en dat iedereen zijn of haar 
persoonlijke doelen mag behalen!  
 
Aanstaande vrijdag heffen we met iedereen die bij de Biecht 
aanwezig is, het glas om het nieuwe jaar goed in te luiden. 
Gezamenlijk dineren en een leuke avond met een hoge 
opkomst. Mocht je je nog niet hebben aangemeld, maar wil 
je toch meedoen, laat het Remco of mij weten. Wil je niet 
meedoen maar wel even komen proosten, schroom niet om 
gewoon langs de Biecht te komen! 
 
Voor U ligt alweer de tweede nieuwsbrief van het seizoen 
2019-2020. 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 is inmiddels halverwege. Positief is om te zien 
dat het ledenaantal in een stijgende lijn is. Vooral bij de jeugd 
is dit in een stroomversnelling geraakt! Maar we willen meer, 
en willen verder groeien, terug naar de 100 leden of meer!  
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In de vorige nieuwsbrief sprak ik de wens uit om ook in het 
3e jaar op rij "groene" cijfers te kunnen draaien. We zijn nu 
halverwege, en mocht er niets geks gebeuren dan kunnen we 
nu al zeggen dat dit gaat lukken! Daarmee wil ik zeker niet de 
noodzaak wegnemen om deel te nemen aan allerlei acties die 
we ondernemen om het nog positiever te draaien! Hoe beter 
de cijfers, des te makkelijker kunnen we de toekomst 
tegemoet. 
 
Op weg naar de groene cijfers hebben we al een kledingactie 
gehad, de RaboClubkasCampagne en een toename in het 
ledenaantal. Daarnaast komen er geregeld nog nieuwe 
sponsorbedragen binnen, doordat enkele leden hier heel erg 
enthousiast mee bezig zijn. Uit eigen ervaring kan ik vertellen 
dat het eenvoudig is, en je er snel Beukmiles mee spaart voor 
leuke goodies. 
 
In de komende maanden staat er een leuke 
activiteitenkalender op de planning. Zoals genoemd beginnen 
we 3 januari met Bierproeven, op 31 januari volgt de 3e 
Pubquiz. Daarnaast gaan we nog kaarten, is de Bingo weer 
nieuw leven ingeblazen en willen we weer met jullie allemaal 
het jaar afsluiten! Kijk in deze nieuwsbrief voor de exacte 
data en zorg dat je erbij bent! 
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Snel sparen voor de clubkas, en zelf nog kans maken op 
€5000 en andere leuke prijzen, kan op dit moment al voor € 
2. https://www.loterij.handbal.nl/  Van uw € 2 komt er liefst 
€ 1,60 naar de clubkas, terwijl u kans maakt op leuke prijzen. 
De loterij loopt t/m 20 januari, en de trekking is op 21 
januari. (Vereniging: De Beuk) 

 
Groeiend ledenaantal, mooie cijfers, op naar een mooie 
toekomst voor de club vol gezellige en mooie momenten.  
 
Daniel 
 
 

 
 

https://www.loterij.handbal.nl/
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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 2018 gestart. De tussenstand is 
ruim € 35.  
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Flexibele opvang op uur basis in Fijnaart 
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Nederlandse Handbal Dames 

 
JAAAAA!! Ze zijn wereldkampioen. Iedereen zal het 
ondertussen al wel gehoord hebben, maar toch verdienen 
nog wat extra aandacht in deze nieuwsbrief! 
 
In de poule fase, zou het een hele uitdaging worden. Ze 
moesten tegen aardsrivaal Noorwegen en sterk Servië.  Het 
waren zware wedstrijden voor de dames. Tegen Slovenië 
moesten ze nog even wakker worden maar de rest van de 
hebben ze top gespeeld. Na twintig jaar eindelijk gewonnen 
van Noorwegen, geweldig!  
 
Na de poulefase, begon de hoofdronde. Hier begon 
Nederland weer zwak. Ze verloren 2 wedstrijden van 
Duistland en Denemarken, maar kwamen sterk terug tegen 
Zuid-Korea. Hierdoor waren ze door naar de halve-finale! 
 
Ook deze halve finale was weer heel spannend. Ze moesten 
tegen de tweede van Europa in 2018, Rusland. Wat een 
spannende wedstrijd! Na een ruststand van 16-16 moest 
Nederland flink aan de bak. Na een zenuwslopende tweede 
helft, werd Nederland de winnaar met een score van 33-32. 
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De finale werd gespeeld in Kumamoto tegen Spanje. Spanje 
had goed gespeeld tegen Noorwegen en had die wedstrijd 
gewonnen. Ook dit was weer een spannende wedstrijd. Na 
een rust stand van 16-13 voor Nederland, moesten de dames 
de focus houden. En dit deden ze ook. Ondanks dat de 
Spanjaarden heel sterk waren wonnen ze met 30-29. 
 
Wow wat zijn we trots op deze dames!!  
 
Nu op naar de Olympische Spelen in Tokyo 2020. 
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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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Kledingactie 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!!! 

 

De eerste actie van dit seizoen leverde weer bijna 

1000kg op!! 

De exacte data zijn nog niet bekend, maar in april 2020 

gaan we weer inzamelen. Dit wordt nog via de website, 

email en Facebook gecommuniceerd. Bag2School is 

niet meer de organisatie waarmee we samen mogen 

werken helaas, vandaar dat er nog geen duidelijkheid is. 

Maar we gaan zeker door met deze mooie actie!! 

 

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 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 
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paar, aan elkaar geknoopt of met tape ), lakens, dekens, 

gordijnen, 

handdoeken, knuffelbeesten, handtassen riemen en 

ceintuurs. 

 

Zakken voor de actie zijn te verkrijgen bij Daniel.  

 

 

  



15 
 

 

 



16 
 

HV de Beuk op Sponsorkliks 
 
We maken het nog net iets makkelijker, op de website staat 
een link naar onze sponsorkliks pagina. Ook zie je op de 
website onze tussenstand. Zo ziet iedereen snel hoeveel we 
al met deze actie hebben opgehaald. 
 
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. 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 € 
220. 
 
Het kost U niets extra's! Om het gemakkelijk 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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Welke goodies kun je van je punten kopen? 

HOODIE EN SHIRT IS INCLUSIEF LOGO HV DE BEUK 

HV de Beuk Hoodie voor kinderen t/m 14 

Prijs 21 Beukmiles 
Naam bedrukken op de rug 6 Beukmiles.  
Alleen in groen 
 
HV de Beuk Hoodie "ouderen" 
Prijs 26 Beukmiles 
Naam bedrukken op de rug 6 Beukmiles 
Alleen in groen 
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HV de Beuk katoen kindershirt ( 1 ) 

Prijs 11 Beukmiles  
Naam bedrukken op de rug 6 Beukmiles 

Groen, Zwart, Oranje, Blauw, Rood, Gold 
 
Dames Trainingsshirt XS tm XL ( 2 ) 
Heren Trainingsshirt S  tm XXL ( 2 ) 

Prijs 25 Beukmiles 
Naam bedrukken op de rug 6 Beukmiles 

Zwart, Groen, Blauw, Navy, Oranje, Rood, Wit 

 

 

 

 ( 1 )    ( 2 )  
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Sportsokken 
 

alle maten 4 Beukmiles per paar 

 32-35 / 36-40 / 41-45 / 46-48 

 

 

 

 

      

  

Sjaal  (logo HV de Beuk logo) 14 beukmiles 
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Cap met borduring. Prijs 14 Beukmiles 

 

 

 

 

 

      
 Handdoek 50x100  10 Beukmiles 
 Handdoek 70x140 17 Beukmiles 
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Scheidsrechtersfluitje, 
1 Beukmile 

 

 

 

      

  

Ballenpomp 4 Beukmiles 

 

 

Hummelhandbal voor 
Kinderen. 

20 beukmiles!! 
Maat 0 of maat 1 
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Kleur kan afwijken van plaatje 
 

Sleutelhanger met logo  
Groen shirt met logo metaal  
8 beukmiles 
 

 

 

     
 Consumptie op de afsluiting 

       3 Beukmiles -->  

4x Fris OF 2x Bier/wijn (18+) 

 
       

Hv de Beuk stressbal 
1 beukmile 
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Trip in het duister 

14 Maart 2020         

 
Gezellige tocht voor jong en oud. Jij loopt toch 
zeker ook mee?  
Start 19.30 vanaf Jasmijnlaan 54 in Oudenbosch. 
Geef je op voor 6 Maart 2020 door een mail te 
sturen naar:  
ac@hvdebeuk.nl , vermeld hierbij met hoeveel 
personen je komt. 
Kosten voor deze avond, te betalen op de avond 
zelf:   
Leden €3,-    Niet leden €4,-  

mailto:ac@hvdebeuk.nl
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Kamp 

 
Het kamp komt er weer aan. Gezellig met zen allen een 
weekendje weg. Vol avontuur en plezier.  

 
Locatie: 

De Gaffel in Hapert 
Motto: 

‘Op de boerderij’ 
 
We gaan het weekend van 15 t/m 17 mei hier naar toe. Ga jij 
ook mee??? Hopen het wel!!!!!!  Neem ook één vriendje of 
vriendinnetje mee!! 
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Geef je eigen snel op bij het AC. Dit kan via ac@hvdebeuk.nl 
of bij 1 van de AC leden. 
 
Na betaling is je inschrijving bevestigd. Stuur a.u.b. altijd een 
mail. De betalingen graag op rekening van HV de Beuk  
NL62 RABO 0140 7012 22. 
Onder vermelding van je NAAM en KAMP. 
Betalingen en inschrijvingen voor 9 mei 2020 
 
Kosten kamp zijn: 
€45,- Leden. 
€47,- Niet leden. 
 
P.S.: Het kamp is al begonnen nu je dit leest. Dus als je mee 
gaat bestudeer dit plaatje dan goed. Je weet nooit waar het 
goed voor is. 

  

mailto:ac@hvdebeuk.nl
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Bingoavond 
 

 
Zaterdag 18 April 2020 

 
Een gezellige bingoavond voor leden en niet-leden. 
 
Noteer deze datum alvast in je agenda, nadere info volgt 
later.  
 
Deze avond zal plaatsvinden in zaal  
“De Pelgrim” ingang in de Past. Hellemonsstraat in 
Oudenbosch. (onder de basiliek)      
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Puzzel 
 
De winnaar van de vorige vraag was Andrea, gefeliciteerd! Jij 
was de enige met het goede antwoord! 
 
Voorspel en Win! 
Na het succes van de dames, zijn nu de heren aan de beurt.  
Raad jij hoeveelste de Nederlandse Heren eindigen op het EK 
in Zweden, Oostenrijk en Noorwegen? Geef je voorspelling 
door voor 8 januari 2020 door aan sponsors@hvdebeuk.nl .  
 
Raad jij het goede antwoord 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 ervoor 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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