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Voorwoord 
 

De zomervakantie is voorbij en het handbalseizoen inmiddels begonnen. Zondag 

2 oktober 2022 zijn de eerste thuiswedstrijden en dat belooft een gezellige 

eerste handbaldag.  

 

Op woensdag 21 september is de ALV geweest en daar zijn een aantal dingen 

besproken. De vereniging staat er momenteel financieel goed voor. Dit komt 

door het intensieve werk van de sponsorcommissie waar we als vereniging 

uiteraard enorm blij mee zijn. Wesley nam officieel afscheid als penningmeester 

en via deze weg willen we hem nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet. 

 

Verder stonden er twee functies in het bestuur open, namelijk die van voorzitter 

en een adviseursrol. Daniel gaf aan na lang nadenken toch als voorzitter in het 

bestuur te blijven. Ikzelf heb er ook voor gekozen om als adviseur in het bestuur 

te blijven. 

 

Ook stonden we kort stil bij het feit dat er nieuwe leden zijn binnen de 

activiteitencommissie. Er zijn vijf nieuwe leden bijgekomen en dat maakt dat de 

AC momenteel zes leden kent. Ze hebben meteen een activiteitenprogramma 

opgezet die op onze sociale kanalen gedeeld wordt.  

 

Tot slot werd er namens het bestuur ook een beroep gedaan op vrijwilligers. 

Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor de vereniging. We merkten dat steeds 

dezelfde gezichten zich inzette voor de vereniging en dat is fijn, maar we zouden 

het liefst zijn dat we dit met z’n allen zouden kunnen doen. Naar voren kwam 

bijvoorbeeld dat de senioren de twee F-Jeugd toernooien voor hun rekening 

zullen nemen en dat er dringend gezocht wordt voor een hulp bij de training bij 

de C-Jeugd. Ook is het werven van scheidsrechters nog steeds een probleem. Er 

is afgesproken dat iedere senior een wedstrijd toegewezen kan worden en 

mocht je niet kunnen, dat je dan ruilt. Ik neem de organisatie daarvan voor mijn 

rekening, dus vragen daarover kun je bij mij kwijt. 
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In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat er een Instagram pagina aangemaakt 

is waar verschillende dingen gepost worden. Mocht je deze nog niet gevonden 

hebben, klik dan op de volgende link: @hv_debeuk. 

 

Tot slot een oproep voor de jaarlijkse kledingactie. Als vereniging halen we al een 

aantal jaar geld op door het verzamelen van oude kleding. Meer over deze 

kledingactie vind je verderop in de nieuwsbrief, belangrijk om te weten is dat je 

de kleding mee kunt nemen op twee woensdagavonden: 5 en 12 oktober.  

 

Sietze 

 

  

https://www.instagram.com/hv_debeuk/
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https://lingeriederooy.nl/
https://www.marskramer.nl/vestigingen/Oudenbosch/
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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 worden de 

stemmen geteld. Stemmen kon tot en met 27 september 2022. We houden je 

op de hoogte via onze socials. Meer weten? Kijk dan op Rabo ClubSupport - 

Rabobank.  

 

  

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
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https://sushiloco.nl/
https://www.facebook.com/TheBellezaBoutiqueOudenbosch/
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Activiteit in oktober: de kaartavond! 
 

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is het jeugduitje net geweest, deze 

werd benoemd in de vorige nieuwsbrief en is verspreid door middel van een flyer 

tijdens de woensdagavonden. Hopelijk heeft iedereen het leuk gehad! 

 

Naast het jeugduitje deze maand hebben we nog een activiteit op de planning 

staan.  Je bent namelijk van harte uitgenodigd om mee te doen aan de 

kaartavond op 14 oktober 2022. Meer informatie vind je op onze socials. Nog 

steeds een vraag of wil je je graag opgeven? Mail dan naar 

ac.hvdebeuk@gmail.com  

 

  

mailto:ac.hvdebeuk@gmail.com
https://klikket.nl/
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Flexibele opvang op uur basis in Fijnaart 

 

  

https://vanbeeksfeertuinen.nl/
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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 €400 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 kun je  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 is binnenkort weer. 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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Nieuw in het assortiment van de Beukmiles! 
 

In het huidige assortiment van de beukmiles was het al mogelijk voor de jeugd 

om een handbal te bestellen. Vanaf nu is het voor iedereen mogelijk om een 

handbal te bestellen, dus ook voor de senioren bijvoorbeeld. Je schaft een 

handbal aan en declareert deze via de voorzitter. Hoe het precies werkt? Mail 

naar voorzitter@hvdebeuk.nl en stel je vragen. Je kunt het natuurlijk ook via 

WhatsApp of face to face vragen.  

 

  

mailto:voorzitter@hvdebeuk.nl
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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,- 

 

• 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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https://turanshoarma.nl/
https://www.epjanverdaas.nl/
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We gaan weer handballen! 
 

Vanaf woensdagavond 7 september zijn we begonnen met handballen. Zoals je 

kon lezen in het voorwoord beginnen de wedstrijden ook weer. Het verzoek 

hierbij om de HandbalNL app in de gaten te houden. Kunt u hier niet in? Geef 

dat dan door via debeuk@handbal.nl Het hele wedstrijdschema staat hier 

namelijk in dus het is essentieel dat u hierin kunt.  

 

Zoals jullie hebben gemerkt is de sporthal aan het renoveren. We hebben nog 

geen idee tot wanneer ze bezig zullen zijn, maar tot die tijd hebben we helaas 

geen toegang tot de kantine. Houd hier dus rekening mee tijdens trainingen, 

maar vooral wedstrijden. Tijdens wedstrijddagen proberen we zo duidelijk 

mogelijk aan te geven welke toiletten en welke kleedkamers beschikbaar zijn. 

 

De trainingstijden voor dit seizoen zijn: 

 

 

 

 

 

  

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 

mailto:debeuk@handbal.nl
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https://www.bakkerrijngoos.nl/nl-nl/
https://www.spuiterijbrans.nl/
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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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https://www.axisfysiotherapie.nl/
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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. 

 

Een bord krijgt een looptijd 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 en websitesponsor 

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. Daarnaast wordt het logo 

ook op de sponsorpagina en op de homepage van onze website geplaatst: 

www.hvdebeuk.nl en Sponsoren - HV De Beuk 

 

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) 

http://www.hvdebeuk.nl/
https://www.hvdebeuk.nl/sponsoren/
mailto:sponsors@hvdebeuk.nl
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