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Voorwoord 
 

Het is zomervakantie, en door alle perikelen is de nieuwsbrief iets later dan 

gepland. Maar daardoor wel iets andere informatie dan wanneer de nieuwsbrief 

wel op tijd zou zijn.  

 

Het bonusjaar als voorzitter zit erop, maar in de zomer heb ik nog nagedacht, en 

op 21 september stel ik me toch kandidaat om van het bonusjaar alsnog een 

periode van 4 jaar te maken, tenzij er uiteraard een andere kandidaat opstaat.  

 

De belangrijkste items voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels neergezet. Na de 

zomer kunnen we weer trainen, en ook de wedstrijden zijn of worden op dit 

moment gepland. Vaak is het eerste schema dat in de app staat nog niet 

helemaal uitgekristalliseerd, dus vaar hier niet blind op! 

 

Aan het eind van het afgelopen seizoen kwam er een versnelling in het 

ledenaantal, en we hopen dan ook dat dit zich na de vakantie gaat doorzetten! 

  

In het nieuwe seizoen gaat Marion zelfstandig als penningmeester van de club 

aan de slag. Een item dat we al in een tussentijdse ALV hebben bekrachtigd, maar 

pas na het aftreden van Wesley rond zal zijn. Wesley heeft deze rol met veel 

accuraatheid uitgevoerd. Jaren geleden had ik niet de verwachting dat ik met 

veel pogingen Wesley zover zou krijgen om deze rol te gaan spelen binnen de 

club, maar uiteindelijk lukte het. Wesley bedankt voor je vrijwillige bijdrage aan 

de club, en hopelijk kan je nog jaren zelf actief zijn, en/of als de kids gaan ballen 

      De ALV is dus op woensdag 21 september om 19:25u. En we blijven op zoek 

naar leden, vrijwilligers, ouders, die willen meehelpen om de club te laten 

groeien.  

 

De sponsorcommissie heeft nieuwe ideeën geopperd rondom de sponsoring, en 

gaat ook binnenkort weer op pad om nieuwe en bestaande sponsoren te 

benaderen. Al voor een klein bedrag kunt u onze club steunen, waarmee wij onze 

club gezond houden, en leuke dingen voor de leden kunnen doen. Dat we met 

de tijd mee moeten gaan is ook een zekerheidje. Daarom zullen we vanaf 

binnenkort zelfs te volgen zijn op Instagram: @hv_debeuk 

Daniel 

https://www.instagram.com/hv_debeuk/
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Rabobank ClubSupport 2022 
 

‘’Iedereen verdient een club. Het is als een 2e huis. Een plek waar je elkaar 

ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Kortom: verenigingen 

zijn onmisbaar. Daarom helpen wij hen graag met kennis, netwerk en geld om 

hun ambities te realiseren. Zo geven we als coöperatieve bank ieder jaar een 

deel van onze winst terug aan de verenigingen. Daarnaast zetten we onze kennis 

en ons netwerk in om clubs toekomstbestendiger te maken. Dit alles doen we 

samen met onze partners NOC*NSF, LKCA, Kunstbende en verschillende 

sportbonden.’’ 

 

Als club haalden we al ruim €450 op met deze actie. Op dit moment vinden de 

inschrijvingen plaats. Daarna kan er gestemd worden en hopen we dat je onze 

vereniging steunt.  

 

Stemmen kan vanaf 5 september tot en met 27 september 2022. We houden je 

op de hoogte via onze socials, maar wil je alvast meer weten? Kijk dan op Rabo 

ClubSupport - Rabobank   

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
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Flexibele opvang op uur basis in Fijnaart 
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Kledingactie HV de Beuk 
 

Dit jaar proberen we wederom kleding in te zamelen. Bewaren en verzamelen 

jullie allemaal de volle kledingzakken? Denk bijvoorbeeld tijdens het opruimen 

wellicht aan de vereniging en vraag ook anderen om aan ons te denken! 

 

Op woensdag 5 oktober en 12 oktober zijn er twee momenten om de 

kleding mee naar de training te nemen. Helpen jullie ook mee? 
 

Met deze actie haalden we als vereniging al ruim €1600 op. Een geweldig 

extraatje voor de club! Uiteraard houden we jullie op de hoogte via onze socials. 

 

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. 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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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. We haalden als vereniging al ruim €350 op met deze actie! 

 

Hoe werkt het? 

Het werkt via enkele gemakkelijke stappen: 

1. Bezoek Sponsorkliks door op de foto onderaan deze pagina te drukken, of 

via deze link (klik). 

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 Thuisbezorgd, 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 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! 

 

 

 

  

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8879&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8879&cn=nl&ln=nl
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Onze eigen Bitcoin-variant: De Beukmiles 
 

Het Beukmiles programma loopt nu een aantal seizoenen. De Groene Brigade 

groeit en ook de 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 7 tot en met 20 september 2022. 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? Wil je graag iets bestellen? Mail dan naar 

beukmiles@hvdebeuk.nl.  

 

  

https://www.hvdebeuk.nl/beukmiles/
mailto:beukmiles@hvdebeuk.nl
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 Leden en vrijwilligers STAND

naam voornaam over

Koevoets Daniël 66

Koevoets Betsy 64

Koevoets Jozef 43

Hertman Brit 41

Snijders Julia 39

Someren, van Corinne 38

Onrust Lara 36

Oomen Nymke 32

Opdorp, van Wesley 30

Brouwers Nicky 30

Segeren Timo 29

Dirven Elise 29

Vervaart Sietze 26

Janssens Ivo 25

Meesters Mike 24

Jansen Laura 23

Laugs Rianne 22

Someren, van Marlin 21

Klerk, de Finn 20

Tak Retmer 19

Sande vd Rob 19

Sande vd Roan 19

Gros Marek 18

Snijders Amber 18

Janssens Remco 17

Hoof, van Bram 17

Jansen Johan 16

Jong, de Andrea 16

Segeren Rick 16

Wijkmans Dennis 16

Oomen Koen 15

Rijsdijk Bas 15

Sande vd Romee 14

Janssens Elvera 13

Reijckers Desirée 12

Lexmond Arnold 12

Ruijzing Ben 12

Olsthoorn Sanne 11

Gerritsen Melissa 11
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  Leden en vrijwilligers STAND

naam voornaam over

Poppelaars Aafke 11

Meesters Sharon 10

Nuijten Stan 7

Vervaart Jesse 7

Vervaart Femke 7

Klerk, de Raf 7

Klerk, de Loek 7

Kort, de Lizzy 7

Khalil Ali 7

Reijckers Samantha 6

Gerritsen Petra 6

Faber Natascha 6

Someren, van Milou 6

Klerk, de Tim 5

Janssens Aafke 5

Berkum van David 4

Emrik, van Elise 4

Stewart Luke 3

Berkum van Senna 3

Wezel, van Ayden 3

Gootzen Alex 2

Dirven Esther 2

Janssens Jitse 2

Janssens Yuup 2

Jansen Dominique 2

Lexmond Emily 2

Walgers Marion 2
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Bericht van de Sponsorcommissie 
 

Beste leden van de HV de Beuk, 

 

Het nieuwe seizoen gaat weer bijna van start! Wij, de sponsorcommissie, zijn 

alweer druk bezig met het contacteren en zoeken van sponsoren voor onze 

vereniging en wij kunnen jullie hulp goed gebruiken! 

 

Mocht je iemand zijn of iemand kennen in je omgeving die een bijdrage zou 

kunnen leveren aan onze vereniging door wat te willen sponsoren dan horen wij 

dit heel graag!  

 

Sponsoren kan al vanaf een klein bedrag, de opties zijn de volgende: 

• Uw logo op een sponsorbord dat elke thuiswedstrijd aan de zijlijn staat 

voor €100. De seizoenen hierna kan deze verlengt worden voor €85,- 

 

• Uw logo op de website (met URL link) + een advertentie in de nieuwsbrief 

van een half A5 voor €30,- *Mogelijkheid om regelmatig op de social 

media pagina’s van HV de Beuk te komen voor €10,- extra.  

 

• Goederen sponsoren voor activiteiten zoals een bingo.  

 

Voor het aandragen van een nieuwe sponsor krijg je een beukmile cadeau!  

 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd terecht bij een van de leden van de 

sponsorcommissie; Lara, Brit, Melissa of Amber. 

 

  

*Onderaan deze nieuwsbrief vindt je nóg uitgebreidere info over het sponsorbeleid 

Uw advertentie hier? 

Kijk op www.hvdebeuk.nl/sponsors  

of mail naar: sponsors@hvdebeuk.nl  

http://www.hvdebeuk.nl/sponsors
mailto:sponsors@hvdebeuk.nl
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We gaan weer handballen! 
 

Vanaf woensdagavond 7 september beginnen we weer met trainen en dat is 

tevens de start van het handbalseizoen. Vanaf eind september beginnen de 

wedstrijden weer en dan kunnen we er weer helemaal tegenaan! 

 

Zoals je in het voorwoord van de voorzitter kon lezen wordt het wedstrijdschema 

vaak aan het begin van het seizoen nog aangepast, dus klamp je er nog niet 

helemaal aan vast. De teamindeling is in principe hetzelfde als waar we mee 

geëindigd zijn. Er verandert qua verdeling niets, maar onze D-Jeugd speelt dit 

seizoen als C-Jeugd. De trainingstijden zijn hetzelfde als vorig seizoen: 

 

 

 

Tijden Poule 
18:00-19:30 F-Jeugd 
18:00-19:30 E-Jeugd 
18:00-19:30 C-Jeugd 
19:30-21:00 Dames senioren 
19:30-21:00 Heren senioren 
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Word jij ook lid van onze vereniging? 
 

Gelukkig gaat het qua ledenaantal de goede kant op, maar we staan altijd te 

springen om nieuwe leden. Ken jij iemand omgeving die het leuk vindt om ook 

te komen handballen? Iedereen mag altijd 3x gratis mee trainen. Hieronder vindt 

je het inschrijfformulier. Wil je hem zelf downloaden en printen? Klik hier of druk 

op het formulier. 

  

https://www.hvdebeuk.nl/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier.pdf
https://www.hvdebeuk.nl/wp-content/uploads/2021/05/Inschrijfformulier.pdf
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Dinsdag   

HV DE BEUK 
NIEUWS 

  

16 augustus 

2022  

 

 

Handbal Inside  
 

Wildcard voor 
Oranjemannen  
 

De Oranjemannen mogen in januari 
2023 toch meedoen aan het WK in 
Zweden en Polen. 
De IHF heeft de nationale ploeg 
een wildcard voor het 
wereldkampioenschap gegeven. 
Ook Slovenië is aan het 
deelnemersveld toegevoegd. 
 
In de WK-playoffs leek Nederland 
door een uitzege op Portugal op 
weg om zich op eigen kracht voor 
het eerst sinds 1961 weer te 
plaatsen voor een WK. In Eindhoven 
wist Portugal met grotere cijfers te 
winnen. 
 
Op basis van een knappe tiende 
plek op het afgelopen EK in 
Hongarije heeft de IHF ervoor 
gekozen Oranje tot het aanstaande 
wereldkampioenschap toe te laten. 
Nederland wordt omschreven als 
land in opkomst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS 
 

'Whatsapp ontplofte, iedereen werd gek 

De IHF is niet over één nacht 
ijs gegaan. Meerdere landen 
hadden al laten weten oren te 
hebben naar een wildcard. De 
doorslag gaf de opmars die de 
Nederlandse mannen de 
laatste jaren maken. Zo deden 
de handballers in 2020 voor 
het eerst mee aan een EK en 
bij het Europese titeltoernooi 
van begin dit jaar voor het 
eerst de tweede ronde 
gehaald. Oranje eindigde 
uiteindelijk als tiende. 

Het WK in Polen en Zweden 
wordt gehouden van 12 tot en 
met 29 januari 2023. 

Het WK wordt ook het eerste 
eindtoernooi zonder 
bondscoach Erlingur 
Richardsson, die vijf jaar voor 
de groep stond. Een nieuwe 
coach is er nog niet. "Die 
moeten we nog even 
aanstellen voor het WK", stelt 
aanvoerder Schagen nuchter. 

 

 

 

 
eind 
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HV de Beuk: Sponsorbeleid 
 

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. 

 

Tenuesponsor 

Een sponsor kan er voor 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. 

 

 

mailto:sponsors@hvdebeuk.nl
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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. Eventuele “extra” sponsoring van truien, warmloopshirts e.d. worden 

op maat gemaakt. Echter ligt de sterke voorkeur van de vereniging op 

tenuesponsoring. 

 

Reclamebordsponsor  

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. 

 

Na 20 september 2017 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. 

 

 

 

 

  

Bord 100x50cm. Jaar/seizoen 1: € 100, opeenvolgende jaren € 85 per jaar/seizoen. 
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Nieuwsbrief 

Per 3 maanden verschijnt er onder de leden en relaties (sponsoren, partners, 

ouders, e.d.) een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief met daarin het logo wordt 

digitaal verspreid en wordt op de website geplaatst. *Mogelijkheid om 

regelmatig op de social media pagina’s van HV de Beuk te komen voor €10,- 

extra. 

 

HV De Beuk biedt onderstaand formaat aan in de nieuwsbrief. (Bedrijfs)logo’s en 

-namen dienen te worden opgestuurd naar sponsors@hvdebeuk.nl.  

 

 
 

Half A5-formaat (€30) 

mailto:sponsors@hvdebeuk.nl
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