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Voorwoord 
 

Het lijkt weer enigszins op normaal, en laten we hopen dat dat 
ook zo is en blijft. Sinds februari mogen we weer spelen. Zoals 
een voetbalicoon ooit zei: “elk nadeel heeft z’n voordeel”. Maar 
ook ieder voordeel heeft een nadeel. De competitie wordt 
afgemaakt, dat betekent dat we lekker kunnen spelen, zelfs tot 
medio mei zijn er wedstrijden gepland. Maar omdat alles weer 
mag, betekent het ook dat iedereen weer andere leuke dingen 
wil doen. Het levert weer andere uitdagingen op om met 
“complete” teams op pad te kunnen. Hopelijk kan er nog zoveel 
mogelijk gespeeld worden. 

Bestuurlijk gebeurd er van alles. Zelf probeer ik wat taken hier en 
daar over te dragen, zodat ook komend seizoen alles doorloopt. 
Qua penningmeester en overdragen daarvan loopt alles, 
waardoor ook die continuïteit geborgd is. In september hopen 
we de rol van voorzitter ook goed ingevuld te krijgen. Kandidaten 
of navraag over de rol horen we graag.  

Doordat we weer met publiek mochten spelen, konden ook 
eindelijk de sponsoren in het zonnetje worden gezet. Corinne 
moest op het laatste moment mijn rol daarin overnemen, en 
heeft Ahaa en Pollux van een bloemetje en dankwoord voorzien. 
We zijn erg blij met al onze sponsoren, dit zijn de bedrijven die 
ervoor zorgen dat wij al jaren niet aan de contributie hoeven te 
tornen, en zelfs wat extra “vet” op de botten krijgen, wat we 
kunnen gebruiken voor de toekomst.  
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Wat mooi om te zien is, is de enorme aanwas die er bij de jeugd 
aan het ontstaan is. Enthousiasme bij trainers en vrijwilligers 
zorgt ervoor dat we kunnen groeien. Een trend die we hopelijk 
kunnen doorzetten in de komende jaren. We zouden graag het 
ledental weer terugkrijgen naar vroegere waarden.  

Voor deze toekomst hebben we op de achtergrond ook 
aangegeven mee te willen worden genomen in de Albano-
plannen. Een buitenveld met eigen/ gedeelde kantine zou een 
enorme boost aan de club kunnen geven. In de 2e helft van 2022 
horen we of we daarvoor in aanmerking komen. Het zou ons veel 
nieuwe opties geven.  

We zijn ook nog steeds/ blijvend op zoek naar leden/ ouders/ 
anderen, die graag de kinderen willen begeleiden, hetzij bij een 
training, hetzij bij wedstrijden. Hoe meer leden we krijgen, hoe 
meer vrijwilligers we nodig hebben. Hopelijk wordt de groei in 
leden niet gestagneerd door het “gebrek” aan vrijwilligers. Dat 
het ook superleuk kan zijn om zonder al te veel ervaring met 
handbal als trainer/coach te beginnen, kan iedereen zien aan 
Rob. Aan het begin van het seizoen overgehaald om training te 
gaan geven, en nu overlopend van enthousiasme. Informeer eens 
bij hem, als je je laat tegenhouden door een gebrek aan 
ervaring?! 

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: 

• 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 Overigens zien we steeds meer 
ouders helpen op de wedstrijddagen, superfijn! 
Hoe meer handjes, hoe beter. 

• 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  

 

 

mailto:debeuk@handbal.nl
mailto:ac.hvdebeuk@gmail.com
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• 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. Vooral voor de F-Jeugd 
zoeken we enthousiastelingen die mee willen 
helpen om ervoor te zorgen dat de allerkleinsten 
ook kunnen blijven handballen.  

• Voorzitter: In deze nieuwsbrief is er extra aandacht 

voor de vacature voor een nieuwe voorzitter. Voor 

aankomend seizoen zoeken we een nieuwe 

voorzitter, omdat Daniel het stokje door wilt geven. 

Op de volgende pagina lees je precies wat de taken 

van een voorzitter zijn.  

  

mailto:debeuk@handbal.nl
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Handbalvereniging 

De Beuk Oudenbosch 
 

Vacature Bestuursfunctie: Voorzitter 
Binnen het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, 
penningmeester en secretaris, is er een vacature. Het betreft 
een vacature voor voorzitter van de vereniging. De voorzitter 
is een lid, ouder van een lid óf een oud-lid, welke zeer 
betrokken is bij de vereniging. 
 
Wat zijn de taken van de voorzitter? 
De voorzitter geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede 
het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- 
en extern. Hieronder staat uitgewerkt wat er verder onder de 
taken van de voorzitter valt en wat er van je verwacht wordt. 
 
Heb je interesse? 
Lijkt het je leuk om de rol van voorzitter te vervullen? Stuur 
dan een email naar voorzitter@hvdebeuk.nl met daarin een 
korte omschrijving van jezelf. Wellicht kun je dan op korte 
termijn al benoemd worden tot voorzitter in het bestuur van 
HV de Beuk! 
 
  

mailto:voorzitter@hvdebeuk.nl
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De voorzitter: 

• Heeft een visie op de toekomst van de 
vereniging en ziet toe op de 
uitvoering en evaluatie van het 
verenigingsbeleid; 

• Coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden; 

• Zit jaarlijks de algemene- en bijzondere 
ledenvergaderingen voor; 

• Maakt een jaarverslag op van zijn werkzaamheden als 
voorzitter; 

• Zit bestuursvergaderingen voor en is in 
samenwerking met de secretaris 
verantwoordelijk voor de agenda; 

• Delegeert werkzaamheden (nieuwe 
werkzaamheden of buiten het 
standaard takenpakket) naar de 
bestuursleden en ziet toe op de 
uitvoering; 

• Begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken; 

• Is eindverantwoordelijk voor de 
werkgeverstaken van het personeel dat 
binnen de vereniging werkzaam is; 

• Functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor 
de leden en heeft een luisterend oor; 

• Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en 
opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en 
externen; 
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• Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en 
toetst deze aan het verenigingsbeleid; 

• Houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de 
uitvoering van het verenigingsbeleid; 

• Vertegenwoordigt de vereniging 
naar het NHV (afdeling) en andere 
externe partijen zoals de gemeente 
en de provincie; 

• Onderhoudt contacten met andere 
handbalverenigingen (tijdens 
clusterbijeenkomsten) in de regio en mogelijk 
andere sportverenigingen in de buurt; 

• Onderhoudt contacten met andere mogelijke 
samenwerkingspartners. 

 
Kerncompetenties: 

• Teamleider kwaliteiten 

• Delegeren 

• Stimuleren 

• Coördineren 

• Analytisch ingesteld 

• Communicatief vaardig 

• Scheidt hoofdzaken van bijzaken 

• Houdt het overzicht 

• Resultaatgericht 
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Tenue uitreiking 6 maart 2022 
 
Op zondag 6 maart hebben de jeugdteams en de dames 
senioren nieuwe tenues uitgereikt gekregen. De teams 
hadden al in hun nieuwe tenue gespeeld, maar vanwege 
corona perikelen konden we nog niet eerder een uitreiking 
realiseren. We zijn AHAA-reclame ontzettend dankbaar voor 
het sponsoren van de E en D jeugd en Pollux BV voor de 
sponsoring van de Dames Senioren. 
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Kamp 2022 
 
Afgelopen weekend zijn er ruim 30 leden op pad geweest 
naar Hapert. We zaten daar op kamplocatie de Gaffel en 
hebben daar meegedaan aan sportieve en competitieve 
spellen. Wat was het gezellig en iedereen gaf de volle 200% 

energie! (Dat was te zien zaterdag -en zondagochtend      ) 
De zaterdagavond sloten we af met een karaokeavond waar 
we nog lang op kunnen voortborduren. Qua weer was het 
een bijzonder kamp, want woensdag begonnen we met 
sneeuw en wat regen, maar zondag sloten we af met een 
stralende zon. Aan alle leden die mee zijn gegaan enorm 
bedankt voor dit fantastische weekend! Ouders en sponsoren 
bedankt voor al het lekkers wat we mee konden nemen 
dankzij jullie en hopelijk zien we iedereen volgend jaar weer! 
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Rabobank ClubSupport 
 
Ieder jaar doen we als vereniging mee met de Rabo 

ClubSupport. We haalden als club al €289,97 op, 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! Wil je meer weten over Rabobank 

ClubSupport en wil je weten waar je de informatie kunt 

vinden voor aankomende jaren? Rabo ClubSupport - 

Rabobank. Uiteraard doen we dit jaar weer mee. Inschrijven 

kan vanaf mei 2022 dus we houden je op de hoogte! 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
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Kledingactie HV De Beuk 
 
Ergens dit jaar proberen we wederom kleding in te zamelen. 
Bewaren en verzamelen jullie allemaal de volle 
kledingzakken? De grote voorjaarsschoonmaak staat weer 
voor de boeg. Denk tijdens het opruimen dan wellicht aan de 
vereniging en vraag ook anderen om aan ons te denken! 
Zodra we weer mogen, plannen we direct een moment om 
kleding in te kunnen zamelen. 
 
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? https://bag2school.nl/ 
 
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.  

https://bag2school.nl/
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Interview met Rob van de Sande 
 
Wie ben je en wat doe je bij HV de Beuk? 
Ik ben Rob van de Sande, ik ben speler bij HS1 en ik 
train/coach de D-jeugd 
 
Hoe ben je bij HV de Beuk gekomen? 
Romee en Roan speelde al een tijdje handbal. Met een aantal 
ouders zijn we toen een recreanten-team begonnen. Tijdens 
corona werden er buitentrainingen gegeven waar de 
recreanten ook uitgenodigd werden. Helaas zijn er toen ook 
een paar recreanten afgehaakt. Toen er weer binnen 
getraind mocht worden is daardoor het recreanten-team 
opgeheven. Degene die wilde mochten meetrainen met de 
senioren, zo ben ik uiteindelijk bij HS1 gekomen. 
 
Hoe lang coach je al? 
Sinds de zomer van 2021. 
 
Wat vind je van het coachen? 
Vooral in het begin vond ik dat heel erg lastig. Vooral omdat 
ik zelf weinig ervaring heb met handbal en je moet dan 
opeens zelf gaan uitleggen hoe het spelletje werkt. Gelukkig 
heb ik veel hulp van Jozef hierbij. Als we op woensdag een 
training hebben gehad, en je ziet de vordering tijdens de 
wedstrijd in het weekend geeft me dit energie. Dit motiveert 
om op woensdag weer voor de groep te staan om een 
nieuwe training te geven. 
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Wat vind je van de kinderen die je coacht? 
Waarschijnlijk lezen de kinderen ook deze nieuwsbrief, dus ik 
vind ze fantastisch!! Nee zonder gein, op dit moment staan 
ze tweede in de competitie. Ze doen het echt super goed! 
 
Maak je zelf de trainingen? 
Ja, tot op heden maak ik elke week een nieuwe training. Hier 
zitten uiteraard wel eens herhalingen in van de weken 
ervoor, maar ik probeer wel elke keer een nieuw element toe 
te voegen. Omdat ik zelf ook niet veel ervaring heb met 
handbal is dit soms wel lastig. Gelukkig zijn er op internet ook 
voorbeelden van oefeningen te vinden en heb ik een dikke 
map met oude trainingen welke in de kast bij de Beuk stond. 
 
Speel je zelf ook wedstrijden? 
Ja, sinds dit seizoen speel ik ook wedstrijden mee met HS1. 
Eerlijk gezegd heb ik bij de eerste trainingen gezegd dat ik het 
meetrainen wel leuk vindt maar dat ik er niet aan moet 
denken om een wedstrijd te spelen. "Ik ben nog niet 
levensmoe", zei dan. Bij de eerste wedstrijd van het seizoen 
ben ik meegegaan naar Zevenbergen. Ik heb toen een paar 
keer mogen invallen en ik vond dat verrassend leuk. 
Tegenwoordig probeer ik elke wedstrijd die ik kan mijn 

minuten te pakken. Ik heb zelfs al een paar keer gescoord       
 
Bedankt voor het interview Rob! 
Ook geïnterviewd worden? Wie weet komt interviewer 
Romee ook bij jou langs!  
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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 1 t/m 14 mei 2022. Na 
de 14e gaan de bestellingen eruit en hopen we dat je de 
goodies snel kunt ontvangen. 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.  

https://www.hvdebeuk.nl/beukmiles/
mailto:beukmiles@hvdebeuk.nl
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Beukmiles stand per 31 maart 2022 
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Puzzel 
 
De vorige puzzel is goed geraden door Jozef Koevoets! Jij 
krijgt een beukmile, omdat je het juiste antwoord geraden 
had. 

 
 
Bij de nieuwe puzzel geef je bij de volgende 3 vragen aan of 
ze goed of fout zijn. Beantwoord je ze allemaal juist? Dan win 
jij een beukmile. Bij meerdere juiste antwoorden wordt er 
geloot 
 
Een penalty is op 9 meter afstand. Goed/fout 
De keeper heeft altijd het rugnummer 1. Goed/fout 
Handbal is ontstaan in Denemarken. Goed/fout 
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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
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