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Voorwoord
2022!! De beste wensen, proosten op een gezond en sportief
jaar!
Graag hadden we dit natuurlijk fysiek gedaan, maar
tegenwoordig zijn we allemaal natuurlijk al gewend aan
digitale meetings en e-mail. 2022 gaat vast een jaar worden
waarin we Corona eindelijk de baas worden, en we gewoon
weer kunnen gaan sporten.
Het seizoen begon goed, de trainingen konden doorgaan, en
ook wedstrijden werden gespeeld. Hier en daar een wedstrijd
die kwam te vervallen. Daarna kwam de “avondklok” en
mocht er nog wel gespeeld worden, en daarna vanwege geen
kennis van Omikron werd er voor een zwaardere lockdown
gekozen. Uiteraard is het makkelijker om iets van een keuze
te vinden, dan zelf een keuze te moeten maken. Het is
eigenlijk net als wanneer Oranje moet voetballen, 17 miljoen
meningen.
Maar daar waar we wel wat aan kunnen doen.
Tijdens de ALV stonden er een aantal nieuwe vrijwilligers op.
Een nieuwe penningmeester dient zich aan. De fysieke ALV
met stemming kon helaas geen doorgang vinden door de
nieuwe Corona maatregelen. En door de onzekerheid over
verlenging van deze maatregelen, gaat de stemming ook
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hierover digitaal. De stemmen worden geteld op het moment
van schrijven van de nieuwsbrief, maar de verwachting is dat
Marion Walgers zal toetreden tot het bestuur in de rol van
penningmeester. In het komend halfjaar zal zij de taken van
Wesley overnemen, en zullen de officiële omzettingen
gedaan worden.
Ook ontzettend fijn is het om te zien dat een mooie klus als
de sponsorcommissie is overgedragen. De dames hebben er
de schouders onder gezet, en al hele mooie resultaten
geboekt. In de nieuwsbrief zal nog meer aandacht er voor
zijn. Maar wat zijn we blij met de sponsoring voor E en D
jeugd door Ahaa Reclame, en de Dames Senioren door
Pollux! Daarnaast heeft de sponsorcommissie in Oudenbosch
een paar avonden rondgelopen om ondernemers zover te
krijgen om te sponsoren. Ook hier zijn weer nieuwe
sponsoren aan de club gebonden.
Nu de rol van penningmeester ingevuld is, is alleen de rol van
voorzitter nog vacant. Voor dit moment neem ik de rol nog
even op mij, maar mocht je interesse hebben, kom gerust
een keer bij een bestuursvergadering aanschuiven of laat
even weten welke vragen je er over hebt. Het valt op zich
best wel mee.
Helaas weten we niet of we in januari/februari weer mogen
handballen, maar hopelijk wel! En anders zie ik jullie graag
eventueel digitaal terug bij een activiteit!
Daniel
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Flexibele opvang op uur basis in Fijnaart
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Open vacatures
We zijn binnen de club altijd op zoek naar enthousiastelingen
voor wat dan ook. Maar omdat het af en toe nog wel eens
onduidelijk is waar nou echt hulp voor nodig is sommen we
het hier even op:
•

Voorzitter: Als voorzitter leidt je alle
bestuursvergaderingen en ben je samen met het
bestuur het aanspreekpunt voor alles wat er binnen de
club gebeurt. Zie je het zitten om een keer mee te kijken
tijdens een vergadering of heb je een totaal andere
vraag? Daniel geeft graag het stokje door, mail naar
voorzitter@hvdebeuk.nl.

•

Zaalwacht: Als zaalwacht zorg je ervoor dat alles op
wedstrijddagen klaar staat, zoals: sponsorborden,
goaltjes, wedstrijdtafel, tribunes, enzovoorts. Je hoeft
dit uiteraard niet alleen te doen, maar het zou fijn zijn
dat we een aanspreekpunt kunnen vinden. Op dit
moment zijn het steeds dezelfde mensen die deze taken
op zich nemen. Meer weten over deze functie en hoe je
kunt helpen? Mail naar debeuk@handbal.nl
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•

AC leden: Op dit moment bestaat de
activiteitencommissie uit vier personen. De
activiteitencommissie is binnen onze vereniging enorm
belangrijk. Omdat we een vrij kleine club zijn is binding
en betrokkenheid enorm belangrijk. De activiteiten
zorgen ervoor dat er aan deze zaken aandacht besteed
blijft. Meer weten over hoe je kunt helpen of ben je
enthousiast om activiteiten te organiseren? Mail naar
ac.hvdebeuk@gmail.com

•

Trainers en coaches: Tijdens de vorige ALV stonden er
gelukkig een aantal mensen op om de jeugd te
ondersteunen bij het handballen. Hulp is nog steeds
altijd welkom. Heb je geen verstand van handbal en ben
je bang dat je daarom niet geschikt bent? Je wordt met
alles geholpen en begeleid. Taken die je bijvoorbeeld je
kunt nemen zijn: een training ondersteunen, begeleider
zijn bij een F-jeugd toernooi, etc. Heb je vaak tijd op
woensdagavond of op de wedstrijddagen en wil je
helpen waar nodig? Stuur een mailtje naar
debeuk@handbal.nl
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Nieuwe tenue sponsoren
Misschien heb je het al voorbij zien komen op onze sociale
media, onze E en D jeugd en de dames senioren hebben dit
jaar nieuwe tenues gekregen. Een tenue kan alleen maar
gerealiseerd worden met hulp van sponsoring en daarom
willen we de sponsoren via deze weg enorm bedanken.
AHAA Reclame en Pollux B.V. enorm bedankt! We hadden
gehoopt nog voor het nieuwe jaar een feestelijke uitreiking
van de tenues te kunnen houden, maar vanwege de corona
perikelen ging dat helaas niet. Hopelijk vinden we daar in het
nieuwe jaar wel nog ruimte voor. De teams hebben er al mee
gespeeld en hopelijk hebben ze er nog lang plezier van.
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Activiteiten handbalseizoen 2021-2022
Activiteiten HV De Beuk seizoen 2021-2022
Seizoensopening
Jeugduitje
Pubquiz
Pietentraining
Kaartavond
Familie toernooi
Kamp (1, 2 en 3 april)
Kinderbingo
Volwassenen bingo
Trip in ’t duister
Paastraining
Seizoensafsluiting
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Gelukkig hebben we dit seizoen nog een aantal activiteiten
kunnen houden en dan met name voor de jeugd. Toch blijkt
het lastig om verbinding te houden met elkaar als je vanwege
maatregelen niet zoveel kunt. De activiteiten in het rood
stonden gepland voor aankomende periode, we laten (zodra
er meer kan) weten of deze activiteiten nog ingehaald
worden.
Maar ondanks al deze activiteiten blijft het toch lastig om
‘originele’ activiteiten te organiseren. Vandaar een verzoek
om je ideeën op welke manier dan ook met ons te delen. Heb
je een leuke invulling van de seizoensopening bijvoorbeeld?
Of heb je een totaal andere, nieuwe activiteit in je hoofd?
Mail je ideeën naar ac.hvdebeuk@gmail.com of spreek een
van de AC leden aan!

Uw advertentie hier??
Kijk op www.hvdebeuk.nl/sponsors
of mail naar: sponsors@hvdebeuk.nl
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Jeugduitje: Bowlen
Zaterdag 30 oktober was het zover: het jeugduitje! We
gingen met 14 deelnemers gezellig bowlen bij De Belhamel in
Lage Zwaluwe. Nadat iedereen voorzien was van een prachtig
paar schoenen, kon de teamindeling gedaan worden en elk
team naar zijn eigen baan. Helaas hadden we maar 2 banen
tot onze beschikking door een technische storing. Zodoende
konden we maar 2 teams maken. Gelukkig was dit geen
probleem en heeft iedereen zich enorm goed ingezet. Hier en
daar werd een bal bijna door het plafond gegooid, maar: het
liep steeds goed af. Tussendoor was er limonade en een
snoepje voor de kinderen en kregen we lekkere bitterballen.
Na een uur flink strikes en spares gegooid te hebben waren
er 2 winnaars: Romee en Loek! Alle kinderen hebben het
reuze naar hun zin gehad en kregen allemaal een prijsje: een
lekker snoepzakje!
Het was een geslaagd uitje!
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Rabobank ClubSupport
Zoals je in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen kon je
weer stemmen op onze vereniging via de Rabobank
ClubSupport. We haalden als club behoorlijk wat op met de
actie, iets wat we als club zijnde altijd kunnen gebruiken! 14
november werd bekend hoeveel we dit jaar op hebben
gehaald en dat was het bedrag van €194,43! Iedereen die dit
jaar op onze vereniging heeft gestemd willen we uiteraard
enorm bedanken! Wil je meer weten over Rabobank
ClubSupport en wil je weten waar je de informatie kunt
vinden voor aankomende jaren? Rabo ClubSupport Rabobank

14

Kledingactie HV De Beuk
Ergens dit jaar proberen we wederom kleding in te zamelen.
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.
Met deze actie haalden we als vereniging al ruim €1600 op.
Een geweldig extraatje voor de club! Zodra er een nieuwe
datum bekend is laten we dit uiteraard tijdig weten via e-mail
en Facebook.
Tot die tijd: spaar! 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? Bag2School
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 ceintuur.
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Pietentraining 1 december
Wanneer Sinterklaas met zijn pieten aankomt in Nederland
laat hij altijd weten dat hij de laatste woensdag voor
Pakjesavond 2 Pieten stuurt om actief mee te trainen met
onze jeugd. Zo ook dit jaar, maar bijna had corona roet in het
eten gegooid. We mochten opeens niet meer trainen na
17:00 dus zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. We
konden terecht in een klein gymzaaltje en ook daar wisten de
pieten ons te vinden. De pieten hadden snoepgoed
meegenomen en voor alle kinderen nog iets lekkers om thuis
op te eten. Een aantal kinderen waren er niet, maar ook zij
hebben uiteindelijk hun traktatie thuisbezorgd gekregen.
Pieten nogmaals bedankt!
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HV de Beuk op Sponsorkliks
Sinds 1 juni 2019 staat HV De Beuk op Sponsorkliks. Via deze
site kan voor de vereniging gemakkelijk sponsorgeld binnen
worden gehaald. Als vereniging krijgen we een vergoeding
voor elke bestelling die geplaatst wordt via Sponsorkliks.
Hoe het werkt
Het werkt via enkele gemakkelijke stappen:
Bezoek Sponsorkliks door op deze link te klikken:
1. SponsorKliks | Gratis sponsoren!
2. Zoek de website of webwinkel waar je iets wil bestellen,
en klik op ‘Bestel’
3. Gefeliciteerd! Door jouw aankoop verdient de
vereniging sponsorinkomsten!
Aangesloten webwinkels
Onder andere winkels als Coolblue, Bol.com en Media Markt
doen mee, maar ook vrijwel alle bekende kledingwinkels en
sportzaken, waaronder Adidas, Nike en Decathlon! Ook leuk:
ga je er binnenkort tussenuit, wellicht dat de vakantiesite
waar je je vakantie wilde boeken er ook tussen staat! Door
het grote aantal webwinkels dat is aangesloten kan het
sponsorgeld heel snel oplopen. En het allermooiste: het kost
je niets extra’s.
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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. Een beukmile kun je verdienen door
veel voor de club te doen. Dat kan door middel van het
bijwonen van activiteiten, door wedstrijden te fluiten of
iedere andere vorm van vrijwilligerswerk. Wat je kunt met
een beukmile? Met een beukmile kun je leuke goodies uit
ons assortiment bestellen. Die vind je hier:
https://www.hvdebeuk.nl/beukmiles/
De bestellingen
De volgende bestelperiode ligt tussen 15 februari en 28
februari 2022. Na de 20e gaan de bestellingen eruit en hopen
we dat je in februari je goodies in huis hebt. Als je wilt weten
hoeveel beukmiles je op dit moment hebt, kun je dat vinden
in het overzicht op de volgende pagina. Heb je vragen of een
eventuele tip om het assortiment te vergroten? Mail dan
naar beukmiles@hvdebeuk.nl.
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Beukmiles stand per december 2021
Leden en vrijwilligers
naam
voornaam
Koevoets
Betsy
Koevoets
Daniël
Hertman
Brit
Koevoets
Jozef
Snijders
Julia
Onrust
Lara
Someren, van Corinne
Segeren
Timo
Brouwers
Nicky
Dirven
Elise
Opdorp, van Wesley
Meesters
Mike
Oomen
Nymke
Jansen
Laura
Janssens
Ivo
Someren, van Marlin
Tak
Retmer
Gros
Marek
Klerk, de
Finn
Sande vd
Roan
Janssens
Remco
Snijders
Amber
Jansen
Johan
Jong, de
Andrea
Segeren
Rick
Laugs
Rianne
Wijkmans
Dennis
Oomen
Koen
Sande vd
Rob

STAND
over
57
54
40
39
36
34
33
29
28
27
26
24
24
22
22
19
19
18
18
17
17
17
16
16
16
16
15
15
14

Leden en vrijwilligers
naam
voornaam
Hoof, van
Bram
Reijckers
Desirée
Sande vd
Romee
Lexmond
Arnold
Janssens
Elvera
Vervaart
Sietze
Olsthoorn
Sanne
Meesters
Sharon
Ruijzing
Ben
Gerritsen
Melissa
Poppelaars Aafke
Rijsdijk
Bas
Nuijten
Stan
Vervaart
Jesse
Vervaart
Femke
Gerritsen
Petra
Klerk, de
Raf
Klerk, de
Loek
Klerk, de
Tim
Kort, de
Lizzy
Reijckers
Samantha
Faber
Natascha
Someren, van Milou
Khalil
Ali
Stewart
Luke
Berkum van David
Berkum van Senna
Janssens
Aafke
Wezel, van Ayden
Dirven
Esther

STAND
over
13
12
12
12
12
12
11
10
10
10
9
9
7
7
7
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1
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Puzzel
Er was helaas niemand die de vorige puzzel goed beantwoord
had. Dit keer een handbal gerelateerde puzzel. Bij welke
letter wordt de doelverdedigersgrenslijn aangewezen? Stuur
die letter door naar beukmiles@hvdebeuk.nl
Voor een bonuspunt: Waarvoor dient de
doelverdedigersgrenslijn?
Raad jij het juiste antwoord? Dan win jij een Beukmile! (Er
kunnen dus twee beukmiles gewonnen worden) Bij meerdere
juiste antwoorden wordt er geloot.
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Sinterklaasactie
De sponsorcommissie is afgelopen periode druk bezig
geweest met het werven van sponsoren. Rondom de periode
van Sinterklaas hebben we als vereniging meestal een
verkoopactie. Dit jaar nam de sponsorcommissie deze voor
hun rekening en met een verrassend goed resultaat! De
samengestelde pakketjes konden worden besteld voor €5,per stuk en afgehaald worden op drie momenten bij de Beuk.
De opbrengst van deze actie gaat naar de club, waardoor we
leuke dingen voor leden kunnen organiseren. Namens het
bestuur, de sponsorcommissie en de Sint grote dank voor het
bestellen!
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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/
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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.
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