
1 
 

  

OKTOBER 2020 



2 
 

Voorwoord 
 

Het seizoen is van start, de grote vraag is, hoe lang gaat het 
duren? Een onzekerheid waar je niet op kunt sturen, omdat je er 
zelf slechts zeer beperkt invloed op hebt. Iedereen is inmiddels al 
een half jaar beperkt in zijn of haar "vrijheden" met als doel meer 
vrijheden. Het enige wat je kunt doen, is iedereen in zijn of haar 
waarde laten, en hopen dat het snel vooruit gaat. 

We zijn geopend met een seizoens opening die druk bezocht was 
op een ruime, open vlakte. De kinderen, en ook iets oudere 
kinderen (vooral heren), konden zich uiterst goed vermaken met 
wat Oud-Hollandse spelen. Waarna er onbeperkt frietjes en 
snacks gegeten kon worden. Een mooi evenement, wat wellicht 
vraagt om herhaling?!? 

De trainingen begonnen eind augustus en ook daar is een ieder 
alweer geweest. De eerste weken nog zonder douchen en 
kantine, maar ook dat gaat weer vooruit. Nu de wedstrijden weer 
beginnen kan iedereen douchen en een drankje doen.  

Een verandering is er voor de wedstrijden van onze allerjongsten, 
de F jeugd. Zij spelen om de 3 weken en dan meerdere 
wedstrijdjes op 1 locatie. Ook wij mogen dit seizoen 2 van dit 
soort evenementen organiseren!! 
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In deze nieuwsbrief vind je ook weer de geplande evenementen 
voor dit seizoen en de wedstrijdplanning per team. Verder een 
herhaalde oproep om de club te helpen door één of meerdere 
sponsoren bij te zoeken.  

En niet geheel onbelangrijk, begin oktober is ook weer de RABO 
Clubkascampagne. Een kleine vraag aan de Raboleden om op 
onze club te stemmen, hier halen we meteen een mooi bedrag 
mee op!! 

Laten we hopen dat we weinig hinder gaan ondervinden van 
corona en veel leuke sportieve momenten en activiteiten met 
elkaar mogen ondernemen!! 

Daniel 
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HV de Beuk spaart bij de Jora in Oudenbosch 
 
Tank jij weleens bij de Jora, vraag dan bij het afrekenen om te 
mogen stemmen op een lokale vereniging. Hier kun je kiezen 
voor HV de Beuk. Per getankte liter krijgen wij 1 cent, het 
kost je zelf niets extra’s! 
 
Deze spaaractie is op 26 mei 2018 gestart. De tussenstand is 
ruim € 35.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



5 
 

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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Jouw advertentie hier?? 

Kijk op www.hvdebeuk.nl/sponsors 

of mail naar: sponsors@hvdebeuk.nl 

Sponsoren in Corona-tijd 
 

Sponsoren, voor ons van extreem belang. In de afgelopen 
jaren hebben we groene cijfers kunnen draaien en dat kwam 
veel door onze sponsoren. Om sponsoren binnen te halen, 
hoeft meestal maar een "simpele" vraag gesteld te worden. 
Voor een klein bedrag kan een bedrijf al verbonden worden 
aan de club.  
 
Aan het begin van dit seizoen zijn er al weer een heel deel 
sponsoren verlengd.  
 
Toch doen we een beroep op een ieder om in zijn/haar 
bedrijf eens na te vragen of ze willen sponsoren. In deze 
nieuwsbrief staan ook de tarieven die we hiervoor gebruiken.  
 
Vragen: voorzitter@hvdebeuk.nl  
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Rabobank ClubSupport 
Helaas zijn we door Covid-19 nog grotendeels aan huis 
gekluisterd. Gelukkig kunnen we gewoon - zoals elk jaar - 
vanuit ons veilige, warme huis stemmen voor HV de Beuk 
tijdens de Rabobank ClubSupport. 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. 
 
Zoals elk jaar zijn ook wij weer 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: 

- 5 oktober 2020  Aanvang stemperiode 
- 25 oktober 2020  Sluiting stemperiode 
- 2 november 2020  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 
€253,59 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/
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Secretaris Corinne 

Zo, mijn eerste jaar als secretaris van HV de Beuk zit er op! 
Het was meteen ook een heel bijzonder en hectisch jaar.  
 
Door de Corona konden we niet meer binnen trainen en  
werd de competitie vroegtijdig stopgezet. Toen we eindelijk 
weer groen licht hadden en weer mochten trainen, buiten 
dan wel, ben ik gaan bellen met de gemeente wat onze 
mogelijkheden waren. Die gaven aan om zelf contact op te 
nemen met sportclubs. Ik koos er voor om eens te proberen 
bij AVO, gezien daar veel ruimte is. Zij waren meteen heel 
enthousiast en zo kwam het dat we daar vanaf 6 Mei tot de 
zomervakantie lekker buiten hebben kunnen trainen. Het 
waren gelukkig weken met heel erg mooi weer, dus dat 
werkte lekker mee. 
 
Nu is inmiddels het nieuwe seizoen gestart en mogen we 
weer binnen trainen en de competitie weer spelen.  
Mijn taak als secretaris was in eerste instantie voor 1 jaar en 
ik ben van mening dat je zo een jaar wel nodig hebt om er 
achter te komen hoe alles gaat binnen een vereniging en wat 
er allemaal bij komt kijken. En het dan ook nog ten uitvoer te 
brengen. Ik ben nu herkozen voor de komende 4 jaar en ik 
hoop dat ik dan mijn functie goed uit kan voeren, door 
hetgeen ik geleerd heb en daarover mijn eigen sausje te 
gieten. Ik hoop wel dat het niet meer zo hectisch wordt als 
afgelopen jaar! 
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Kledingactie HV de Beuk 
 
De datum is nog niet bekend, maar dit zal nog zeker vóór de 

jaarwisseling zijn! Dus spaar nog even door!! 

 

Bewaren en verzamelen jullie allemaal de volle 

kledingzakken?! Op dit moment heeft iedereen natuurlijk 

ruim tijd om de kledingkast eens goed op te ruimen. Denk 

dan aan ons en vraag ook anderen om aan ons te denken! 

Zodra we weer mogen, plannen we direct een moment om te 

kunnen inzamelen.  

 

De acties zijn een groot succes voor de clubkas!! 

Bij elkaar haalden we al voor ruim € 1500 aan kleding op. Een 

geweldig extraatje voor de club!!! 

 

Spaar!! 

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. 
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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 Daniel.  
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Berichtje van AC 
 
Voor iedereen was het een bewogen jaar, er stonden veel 
activiteiten gepland voor afgelopen seizoen.  
 
Voor de senioren en ouders een Bierproeverij in het najaar 
en voor de jeugd een dagje Glowgolfen. In januari hadden we 
een drukbezochte Pubquiz. Wederom een mix van oud-
leden, vrijwilligers, senioren en ouders van de jeugd. Het 
gezelligheidstoernooi kon dit jaar jammer genoeg niet 
doorgaan en dat proberen we aankomend seizoen wel te 
realiseren.  
 
In de lente waren we volop bezig met de Trip in t Duister en 
de overige activiteiten, alleen toen kwam helaas corona om 
de hoek kijken. Trainingen werden stilgezet en buiten gedaan 
en alle overige wedstrijden werden geschrapt. De  
kaartavonden konden hierdoor dus ook niet doorgaan en 
zoals ieder jaar het kamp in april jammer genoeg ook niet.  
 
Zoals je leest, veel activiteiten gepland, maar weinig 
doorgegaan. Dit geeft ons dus des te meer motivatie om er 
aankomend seizoen meer van te maken! Daarover gesproken 
zijn we naar onze mening super begonnen met het nieuwe 
seizoen te openen bij de Koekenshoeve. Het was enorm 
gezellig!  
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Uw advertentie hier?? 

Kijk op www.hvdebeuk.nl/sponsors 

of mail naar: sponsors@hvdebeuk.nl 

Hopelijk kunnen we dit jaar iets meer regelen en hopelijk 
kunnen we elkaar wat meer zien tijdens de geplande 
activiteiten! 
 
Tot snel! 
 
Activiteitencommissie 
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HV de Beuk op Sponsorkliks 
 
Sponsorkliks begon lekker, helaas lijkt er bijna niemand meer 
via internet te bestellen. Of er wordt niet gedacht aan de 
club. Elke € 100 die we op deze manier binnenhalen maakt 
het voor onze club eenvoudiger om rond te komen.  We 
maken het makkelijk, 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). 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8879
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8879
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2. Zoek de website/webwinkel waar je iets wilt bestellen en 
klik op 'bestel'.... 
Onder andere onderstaande webwinkels zijn beschikbaar, 
maar bijna alle webwinkels! 
 
Ga je er even tussenuit, wellicht dat jouw vakantiesite er ook 
tussen staat! 
Hierdoor kan Sponsorkliks heel snel oplopen. Tussenstand     
€ 244.   
€ 17 in 3 maanden.  
 
Het kost je niets extra's! Om het gemakkelijk te maken, kun 
je 
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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Wedstrijd schema’s 
 

F-Jeugd 

Datums   

11-okt 28-feb 

1-nov 14-mrt 

22-nov 28-mrt 

13-dec 18-apr 

10-jan 9-mei 

24-jan 30-mei 

7-feb 13-jun 
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D-Jeugd 

Datum Tijd Tegenstander Uit / thuis 

4-okt 11:50 Heerle D2 Uit 

11-okt 12:15 HMC Raamsdonksveer Thuis 

25-okt 13:10 Novitas Uit 

1-nov 10:30 EOC  Thuis 

8-nov 15:45 Groene Ster Uit 

15-nov 10:30 United Breda Thuis 

22-nov 12:45 Orion R D2 Uit 

29-nov 12:30 Orion R D3 Thuis 

13-dec 12:30 OHC'01 Thuis 

20-dec 11:30 Internos Uit 

10-jan 13:00 Heerle D3 Uit 

17-jan 11:30 Heerle D2 Thuis 

23-jan 18:30 HMC Raamsdonksveer Uit 

31-jan 12:30 Novitas Thuis 

7-feb 10:35 EOC  Uit 

21-feb 10:00 Groene Ster Thuis 

28-feb 09:30 United Breda Uit 

7-mrt 12:00 Orion R D2 Thuis 

13-mrt 15:00 Orion R D3 Uit 

21-mrt 12:30 Internos Thuis 

28-mrt 10:30 OHC'01 Uit 
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C-jeugd 

Datum Tijd Tegenstander Uit/Thuis 

4-okt 12:20 United Breda/Orion R Uit 

25-okt 10:55 Novitas Uit 

8-nov 10:05 RED RAG Tachos Uit 

15-nov 09:30 GHV  Thuis 

22-nov 10:00 Desk Uit 

29-nov 13:15 Witte Ster Thuis 

19-dec 18:45 Internos Uit 

10-jan 10:40 Taxandria Uit 

17-jan 09:30 United Breda/Orion R Thuis 

31-jan 13:15 Novitas Thuis 

21-feb 10:45 RED RAG Tachos Thuis 

27-feb 10:45 GHV  Uit 

7-mrt 11:00 Desk Thuis 

14-mrt 11:50 Witte Ster Uit 

21-mrt 13:15 Internos Thuis 
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Dames Senioren 

Datum Tijd Tegenstander Uit/Thuis 

4-okt 12:55 RED RAG Tachos Uit 

11-okt 14:15 United Breda Thuis 

25-okt 13:25 RHV  Uit 

1-nov 11:15 HC Zeeland Thuis 

15-nov 11:15 Handball Tilburg Thuis 

22-nov 12:30 Mixed-up Uit 

29-nov 15:30 Witte Ster Thuis 

20-dec 14:20 Heerle Uit 

10-jan 12:20 Internos  Uit 

17-jan 12:30 RED RAG Tachos Thuis 

24-jan 12:30 United Breda Uit 

31-jan 14:15 RHV  Thuis 

7-feb 13:00 HC Zeeland Uit 

28-feb 14:30 Handball Tilburg Uit 

7-mrt 12:45 Mixed-up Thuis 

14-mrt 16:10 Witte Ster Uit 

21-mrt 14:15 Heerle Thuis 
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Heren Senioren 

Datum Tijd Tegenstander Uit/Thuis 

3-okt 20:10 United Breda Uit 

11-okt 13:00 GHV Thuis 

25-okt 11:40 Handball Tilburg Uit 

1-nov 12:30 Heerle Thuis 

8-nov 14:25 Groene Ster Uit 

15-nov 12:30 HC Zeeland Thuis 

22-nov 14:00 Internos  Uit 

29-nov 14:15 United Breda Thuis 

13-dec 13:15 Handball Tilburg Thuis 

20-dec 13:35 GHV Uit 

10-jan 10:00 Heerle Uit 

17-jan 11:15 Groene Ster Thuis 

24-jan 14:00 HC Zeeland Uit 

31-jan 15:30 Internos  Thuis 

6-feb 19:35 United Breda Uit 

21-feb 11:45 GHV Thuis 

28-feb 11:40 Handball Tilburg Uit 

7-mrt 14:00 Heerle Thuis 

14-mrt 16:10 Groene Ster Uit 

21-mrt 15:30 HC Zeeland Thuis 
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Onze eigen Bitcoin-variant: De Beukmiles 
 
Het Beukmiles programma loopt nu 2 seizoenen. Het 
programma loopt goed en zij die veel voor de club doen  
hebben inmiddels lekker kunnen sparen. De Groene Brigade 
groeit en ook de eerste trainingsshirts zijn inmiddels te zien.  
 
Begin maart is de 2e bestelperiode geweest. Na enkele 
‘transfers in de Beukmiles”, komen er 3 nieuwe hoodies in de 
omloop. Helaas is de Hoodie die we hadden uit het 
assortiment gehaald, dus zijn we overgeschakeld op nieuwe. 
Hopelijke scheelt die niet veel van de oude. 
 
In de komende periode zal het lastig zijn om heel veel te 
sparen. Maar je mag het wel proberen. Dat kan onder andere 
door nieuwe sponsoren binnen te halen.  
 
De bestellingen  
De volgende bestelperiode is vooraf aan de afsluiting. 
 
Heb je tips voor de uitbreiding van het assortiment? Mail dan 
naar Beukmiles@hvdebeuk.nl 
  

mailto:Beukmiles@hvdebeuk.nl
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Puzzel 
 
Het antwoord op de vorige puzzel was Fransje. Andrea had 
als enige het goede antwoord gegeven. Goed gedaan , jij 
krijgt er een beukmile bij! 
 
Waar of niet waar? 

1. Bij de E-jeugd speel je met 6 veldspelers en 1 
keeper.  

2. Bij de D-jeugd verdedigt iedereen 1 op 1. 
3. Bij de F-jeugd is persoonlijke dekking van een 

speler niet toegestaan.  
 
Weet jij de goede antwoorden? Geef het door aan 
sponsors@hvdebeuk.nl .  
 

 
  

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, 
Daniel Koevoets 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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