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Voorwoord 
 

Poeeehhh, een voorwoord in een seizoen, wat je geen seizoen 
mag noemen. 

Op de achtergrond gebeurd er van alles, maar voor het zicht ligt 
alles stil. We hadden even hoop, en toen weer niet, en weer 
hoop, en weer niet, en voorlopig is het weer onzeker. De 
inentingen zijn bezig, en er worden field labs gehouden, maar het 
zicht op licht in de tunnel is er (nog) niet.  

Voor het handbal seizoen waren plannen gemaakt om medio 
april te herstarten met een kleinere competitie die tot en met 
juni zou gaan lopen, mits corona het zou toelaten. Inmiddels is 
dit weer geschoven. In de HandbalNL app zijn wedstrijden 
toegevoegd en weer afgelast. Zolang er niets duidelijk is, vind ik 
het zonde van de moeite om elke keer weer een hoop uit te 
spreken en vervolgens weer een teleurstelling te moeten 
communiceren. Mijn eigen verwachting is dat op zijn vroegst pas 
in augustus/september er weer wedstrijden gespeeld kunnen en 
zullen worden. Hopelijk is mijn verwachting niet juist! 

Op trainingen heb ik veel meer hoop. Inmiddels kunnen we op de 
(voorlopig) dinsdagavonden bij AVO terecht, en met beter weer 
op komst is dat ook nog eens prima te doen qua weer. Uiteraard 
is het qua veldomstandigheden niet het meest optimale, maar 
helaas hebben we geen beter alternatief. Mocht iemand dat wel 
hebben, dan vernemen we graag (uiteraard in Oudenbosch).  
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Dat velen van jullie het spelletje missen merken we wel aan de 
opkomst ook met de koude avonden begin maart. En dat is fijn 
om te zien. Het weer kunnen trainen als groep, en elkaar weer 
eens zien geeft veel positieve momenten. Hopelijk mag dit ook 
snel nog gevolgd worden door een open terras, zodat ook het 
sociale aspect nog verder vorm kan krijgen. 

In de afgelopen maanden zijn we als vereniging ook online 
evenementen gaan organiseren, om via Teams elkaar toch te 
kunnen zien. Een ontzettend grote opkomst tijdens de bingo (ik 
denk procentueel misschien wel de hoogste opkomst qua leden 
in de afgelopen 20 jaar), gevolgd door 2 quizavonden heeft ook 
weer bijgedragen aan het clubgevoel. Daarnaast was er ook met 
corona regels een fotopuzzeltocht. Hopelijk mogen we ook op 
het gebied van activiteiten snel weer iets ondernemen en 
kunnen we minimaal de afsluiting van het “corona” seizoen met 
een knaller doen. 

Medisch gezien hoor ik hier en daar wel wat corona meldingen, 
maar voor zover mij bekend gelukkig geen met heel erge 
klachten.  

Blijf allemaal gezond, en kom lekker op dinsdag trainen! 

Daniel 
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Alternatieve handbalcompetitie en oproep 
namens het bestuur 

 
Zoals Daniel al aangaf hoopte de NHV dat we medio april al konden 
gaan handballen. In deze alternatieve competitie hadden we 
gehoopt het handbalseizoen te kunnen hervatten. Helaas is deze 
competitie alweer verschoven naar een onbekende periode. De 
wedstrijden staan vooralsnog klaar in de HandbalNL app mochten we 
weer mogen handballen. Ook staat het handbalseizoen 2021-2022 
weer op de planning. In hoeverre dat doorgaat is uiteraard nog niet 
bekend.  

 
Ook proberen we met man en macht activiteiten te bedenken om 

toch zoveel mogelijk binding te houden met de club en haar leden. 

Zo was er de online bingo met een enorme opkomst en zijn er al 

twee online quizzen de revue gepasseerd. Bij de laatste quiz hadden 

een aantal leden zelf quizvragen bedacht en dat viel erg in de smaak. 

Het wordt steeds lastiger om binding te houden met elkaar en om 

activiteiten te bedenken waardoor we 

die binding wel houden. Vandaar de 

vraag of er iemand ideeën heeft om iets 

‘corona proof’ te organiseren. Wil je zelf 

quizvragen bedenken of heb je een totaal 

ander idee? Twijfel niet en mail gerust 

naar debeuk@handbal.nl of stuur een 

van de bestuursleden een berichtje. Alle 

ideeën zijn van harte welkom!  

  

mailto:debeuk@handbal.nl
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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.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  



6 
 

Flexibele opvang op uur basis in Fijnaart  
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Uw 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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Kledingactie HV de Beuk 
 
Eind mei proberen we wederom kleding in te zamelen. De 
datum volgt later en zal zo snel mogelijk op Facebook of via 
de mail gecommuniceerd worden.  
 
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 de vereniging 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? Vraag aan je ouders, vrienden, 
familie etc, de kleding die ze normaal in de kledingbak 
zouden doen of weg zouden gooien, voor ons te sparen. Een 
kleine vraag, waar iedereen altijd wel een positief antwoord 
op heeft. Verzamel de kleding even zelf en houd de datum in 
de gaten. Meer informatie? https://bag2school.nl/  
 

  

https://bag2school.nl/
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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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Paastraining 
 
Afgelopen dinsdag werd de jeugd verrast door de paashaas 
tijdens de training. De paashaas heeft meegedaan met de 
verschillende paas-activiteiten die op het programma 
stonden. Er werd gespeeld met paaseieren en kinderen 
huppelden het hele veld door als paashazen. Omdat deze 
groep hun enorme best had gedaan, kregen ze nog een 
presentje van de paashaas mee naar huis. Zelfs voor de 
oudere groep jeugd en senioren die daarna mochten trainen, 

liet de Paashaas een presentje achter. 

  



13 
 

Online Bingo 
 
Al maanden geen training, wedstrijden of activiteiten.. Helaas 
is er door de corona maatregelen even niks mogelijk. 
Gelukkig hebben we hebben toch iets weten te organiseren. 
Alle leden en vrijwilligers hebben een goodiebag mogen 
ontvangen met daarin lekkernijen, een stressballetje en een 
bingokaart. Op de goodiebag zat een uitnodiging voor de 
online bingo. Er volgden veel aanmeldingen en we hebben 
een aantal leuke prijzenpakketten samengesteld. De bingo 
begon, met ruim 60 deelnemers, jong en oud via Teams. Ivo 
en Daniël draaiden de bingomolen en riepen de nummers 
om. Er werden 6 rondes gespeeld:  1 rijtje, 2 rijtjes en een vol 
blokje gaf een bingo. De ene bingo na de andere viel en er 
waren 18 gelukkige prijswinnaars. De superronde werd nog 
gespeeld en ook daar viel een mooie prijs. De prijzen zijn 
keurig thuisbezorgd. Het was een gezellige avond met veel lol 
en spanning. Na afloop van 
de bingo bleven nog een 
aantal mensen hangen om 
nog wat na te praten.  

 
Het was leuk om dit te 
organiseren en leuk om weer 
eens iets met elkaar te doen! 
Op naar de volgende 
activiteit!  
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Goodiebag en bingoprijzen zijn mede mogelijk 
gemaakt door: 
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Fotopuzzeltocht!  
 

Het was prachtig weer en om 13.00 vertrok de eerste groep 
vanaf een mooie versierde oprit. Elke groep kreeg een tasje 
mee met een flesje water, een appeltje, een snoepje en de 
fotopuzzeltocht. Die bestond uit foto’s van plaatsen in 
Oudenbosch. De groepen moesten van plaats naar plaats 
lopen en eenmaal daar aangekomen mochten ze de volgende 
foto bekijken. Onderweg was er nog een post waar ze een 
heerlijke oliebol mochten halen. De laatste groep vertrok om 
14.15. Rond 15.45 waren alle groepen weer terug en had 
iedereen een leuke wandeling gemaakt. Het was een 
geslaagde middag! 
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Open vacature penningmeester 
 
Onze huidige penningmeester heeft aangegeven na het 
seizoen 2021-2022 zijn taak volledig aan een opvolger over te 
willen dragen. En naar die opvolger zijn we nu op zoek. Zou jij 
het leuk vinden om in het bestuur van HV de Beuk de taak 
van penningmeester op u te nemen? Neem dan contact op 
met ons. Je kunt altijd een bestuurslid contacteren of een 
mail sturen naar debeuk@handbal.nl. Twijfel zeker niet om 
meteen te mailen, want we vragen het met een reden op tijd. 
We willen namelijk ruim de tijd hebben om je in te werken 
zodat jij straks een goede functie hebt binnen het bestuur. 
We zien graag je reactie tegemoet. 
 

Dagelijks bestuur 

Voorzitter   Secretaris 
Daniel Koevoets   Corinne van Someren 
voorzitter@hvdebeuk.nl   debeuk@handbal.nl  
 
Penningmeester   Adviseurs 
Wesley van Opdorp  Ivo Janssens 
penningmeester@hvdebeuk.nl  Sietze Vervaart 

 

 

mailto:debeuk@handbal.nl
mailto:voorzitter@hvdebeuk.nl
mailto:debeuk@handbal.nl
mailto:penningmeester@hvdebeuk.nl
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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: €348,85! 
 
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 extras 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. 
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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'.... 
 
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     
€348,85.   
 
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
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 
 
Het Beukmiles programma loopt nu een aantal 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 met en zonder naam 
zijn inmiddels te zien.  
 
De tussenstand die normaal gesproken gedeeld wordt 
ondervindt last van de corona perikelen. In augustus zal er 
een nieuwe tussenstand komen en volgt er een nieuwe 
bestelperiode, deze zal sowieso volgen, wel of geen corona.  
 
De bestellingen  
De volgende bestelperiode is in februari 2021. Alvast 
benieuwd naar de goodies die besteld kunnen worden? 
Bekijk dan de website: https://www.hvdebeuk.nl/beukmiles/  
 
Heeft u tips voor de uitbreiding van het assortiment? Mail 
dan naar Beukmiles@hvdebeuk.nl 

  

https://www.hvdebeuk.nl/beukmiles/
mailto:Beukmiles@hvdebeuk.nl
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Puzzel 
 
Esther had de meeste leden met de letter ‘e’ in hun 
voornaam genoemd en wint daarmee een Beukmile, 
gefeliciteerd! 
 

 
 
Jaarlijks op Witte Donderdag wordt dit evenement 
uitgezonden op televisie. Naar welk evenement zijn we op 
zoek? Weet jij het antwoord? Mail het dan naar 
sponsor@hvdebeuk.nl en wie weet win jij wel een Beukmile! 
Bij meerdere antwoorden wordt er geloot.  
 

  

mailto:sponsor@hvdebeuk.nl
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De sponsors (Bedrijven) en HV de Beuk 
 
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 Na deze 
mailing/contact treed je alleen of samen in contact met het 
bedrijf om te kijken naar de beste optie.    
Hieronder worden de opties die op dit moment beschikbaar 
zijn weergegeven, ook te vinden op: 
https://www.hvdebeuk.nl/sponsorbeleid/  

mailto:sponsors@hvdebeuk.nl
https://www.hvdebeuk.nl/sponsorbeleid/
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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. (https://www.hvdebeuk.nl/)  
 
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
https://www.hvdebeuk.nl/
mailto:sponsors@hvdebeuk.nl

