We hebben even moeten wachten, maar hier is
hij dan: De eerste nieuwsbrief van seizoen
2020-2021.
Een seizoen dat echt lekker is begonnen met de
veldcompetitie. Bijna als vanouds. Maar helaas,
ook bij het handballen zijn er
Corona-maatregelen ingevoerd.
Jullie hebben het waarschijnlijk als eerste
gemerkt tijdens de trainingen. Looproutes
werden opgesteld, mensen moesten hun handen
desinfecteren en elke keer weer werden de
materialen volledig schoongemaakt
We zagen ouders, commissie- en bestuursleden
in oranje hesjes bij de wedstrijden aanwezig zijn.
Ook wel onze Corona Coördinatoren, in de
wandelgangen CoCo`s genoemd. Zij hebben
enorm geholpen om de afspraken onder de
aandacht te houden! Hierdoor konden we ons
veldseizoen helemaal afmaken. Zo fijn! Dank
voor jullie inzet!
Vervolgens werden de maatregelen ook
ingevoerd voor het zaalseizoen. De senioren
zullen vast denken: Welk zaalseizoen?
Na een paar trainingen mochten we, door
verscherping van de corona maatregelen, helaas
geen training meer geven aan onze senioren.
Heel erg jammer! Hopelijk volgt er gauw weer
groen licht.
Gelukkig mocht de jeugd nog wel trainen. En dit
hebben ze gedaan! Omdat er geen competitie
wordt gespeeld, zijn er onderlinge wedstrijden
gedaan en clinics georganiseerd. U leest hier
meer over in deze Nieuwsbrief.

We hebben ook een manier gevonden om de
Mien van Dijk bokaal alsnog uit te kunnen reiken.
Normaal wordt dit gedaan tijdens het eindfeest,
maar dat is helaas niet doorgegaan.
Nieuwsgierig? Lees dan gauw verder…
Goed nieuws ook vanuit het bestuur: momenteel
loopt Remi Bode mee om kennis te maken met
het penningmeesterschap. Als dit bevalt, zullen
wij hem voordragen op de ALV als nieuwe
penningmeester.
De ALV zal in januari of februari plaatsvinden,
Hier krijgt u separaat bericht van.
Ook Lucia heeft ondersteuning gekregen bij de
ledenadministratie in de persoon van Anette
Kroon.
Superfijn dat jullie willen helpen Remi en Anette!
Rest ons verder u allemaal hele fijne feestdagen
te wensen en we hopen dat we in 2021 het
handballen weer in zijn volle breedte kunnen
gaan spelen.
Blijf gezond, zorg goed voor elkaar en een hele
mooie start van 2021!!!
NB. Deze Nieuwsbrief ziet er anders uit dan u
gewend bent.Helaas is de computer van Theo
stuk en moesten we improviseren.
De volgende keer hopen we dat Theo ons weer
kan helpen!!
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Zo op de valreep van dit toch wel bijzondere jaar nog een klein stukje van de Technische Commissie.
Waar wij dit jaar diverse keren samen met het bestuur slecht nieuws hebben moeten doorgeven (denk
hierbij aan het stopzetten van de competities en trainingen), gaan we nu proberen het jaar af te sluiten
met positief nieuws.
Met dank aan Natascha Kalkman hebben wij een digitale trainersbijeenkomst georganiseerd die door
de aanwezige trainers en trainsters goed is ontvangen. Waar deze bijeenkomst als kennismaking
gezien kan worden is het doel dat we hier met ieders input een gezamenlijke handbalvisie uit kunnen
dragen binnen de club. Dit soort bijeenkomsten gaan we dan ook vaker organiseren om meer van
elkaar te kunnen leren. Uiteraard hopen wij dat de volgende bijeenkomsten niet meer via de computer
of Ipad bijgewoond hoeven te worden. Denk je aan dit proces wat we zijn begonnen een bijdrage aan
te kunnen leveren, of wil je graag bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn. Laat het dan de technische
commissie weten.
Op dit moment zitten wij net als jullie te wachten tot het weer mogelijk is om te trainen (Senioren) en
wedstrijden te spelen (Jeugd en Senioren). Gelukkig zijn er voor de jeugd al enkele leuke activiteiten
geregeld. Denk hierbij aan onderlinge wedstrijdjes of gasttrainingen van top-trainers. Misschien zijn wij
daardoor ondanks de Corona-crisis er als vereniging in geslaagd toch extra leden te krijgen. Met name
bij de jeugd mogen wij gelukkig nog steeds nieuwe leden verwelkomen. Ook hebben wij bij de
herensenioren weer (oud)spelers mogen verwelkomen. Hierdoor hebben wij weer een tweede
herenteam in kunnen schrijven voor de competitie. En nog mooier: de groep heeft ook al een trainer
en een coach gevonden.
Meer spelende leden heeft natuurlijk wel een klein nadeeltje… We komen nog steeds ruimte tekort in
onze sporthal. Gelukkig is dit probleem inmiddels ook bij de betrokken personen van de gemeente
bekend. Hopelijk gaan we dus op korte termijn meer trainingsuren beschikbaar krijgen.
Mochten er ontwikkelingen zijn qua wedstrijden, trainingen of extra zaalruimte dan zullen wij dit jullie
laten weten. Voor nu willen wij jullie fijne feestdagen in goede gezondheid toewensen!

Omdat er zoveel onzekerheden zijn rondom het Corona virus, durven we nog niet zo ver vooruit te
kijken. Daarom een hele korte agenda.
Clinic voor de jeugd (At/m D)
door Hans van Dijk en een aantal van zijn Volendamse spelers
Januari/Februari 2021

Algemene Leden Vergadering

Juni 2021

50 -jarig jubileum HV Nijenrodes

Het jubileum gaan we vieren, hoe dan ook! Als het niet in juni kan, dan maar in september!

In deze coronatijd is iedereen wel in voor een leuke actie.
Nou, de Heren A van Nijenrodes kregen die aangeboden door Bert Bouwer.
En wie kent Bert Bouwer in de handbalwereld niet.?
Hij is een toptrainer, die zijn sporen in de handbalwereld dik heeft verdiend. En nog steeds!!!
Zijn “Meiden met een missie “hebben de basis gelegd voor de huidige wereldprestaties van ons
nationaal dames handbalteam. Maar ook buiten de grenzen was hij heel actief.
Nu de heren van Aalsmeer, hij weet van geen ophouden, gelukkig maar!
En de heren A hebben van hem een clinic gekregen, Wow!
De jongens maakten kennis met het afrollen na een schot
uit de hoek.
Dat gaf leuke en ook mooie plaatjes !
Nu nog oefenen want dit leer je niet in een half uurtje!
Passeer bewegingen, balvaardigheid, sprongtechniek en
tot slot ook nog een voorbeeld van een 6-0 verdediging.
Nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen, veel tips, jongens en
Maarten dit wordt hard trainen! We wachten jullie mooie acties af!
Heren A

Zoals jullie weten zijn wij actief op social media.
We zien dat steeds meer mensen ons weten te
vinden met foto's en video's van leuke
gebeurtenissen binnen de vereniging. Superfijn!
Blijf deze vooral sturen naar
media@nijenrodes.nl!
Achter de schermen wordt ook nog hard
gewerkt aan een nieuwe website. Als alles
volgens planning verloopt zullen we in de eerste
week van januari live gaan.
De belangrijke dingen staan er dan op, maar we
werken ondertussen door aan een mooie en
volledige site.
Heeft u nog onderwerpen die u graag op de
website terug zou willen zien, laat ons het vooral
weten, via media@nijenrodes.nl
Vooral samen maken we er iets moois van!

Beste handballers, leden en geïnteresseerden,
Wij hebben van de Grote Clubactie een cheque
ontvangen ter waarde van €1.889,10! Een
prachtig bedrag dat ten goede komt aan de
vereniging. Wij willen alle verkopers hartelijk
bedanken voor hun geweldige inzet. Wat
geweldig dat we in deze tijden toch nog zoveel
loten hebben verkocht!
Bedankt!

Ieder jaar weer doen wij mee aan de actie Rabo
Clubsupport. Alle leden van de Rabobank
kunnen een stem uitbrengen op hun favoriete
club die wel een financieel steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Door alle stemmen hebben
wij een bedrag van maar liefst €1.121,23 mogen
ontvangen. Dat is toch helemaal te gek?! Dit
geld kunnen we goed gebruiken voor ons
handbalkamp in 2022 en uiteraard ons
openingsweekend in oktober.
Bij deze willen wij alle stemmers heel hartelijk
bedanken

Breukelen 5 december 2020, Sinterklaas avond
Beste Tim
Er staat Tim op de doos, en jij weet hier niets
van!
Er is maar een oplossing, ga uitpakken dan!
Wat krijgen we nou, ik hoor het je zeggen,
Lees maar verder er valt wel wat uit te leggen!
Sint had zijn Pieten er ook dit jaar weer op uit
gestuurd,
“’ Kijk vooral in de sporthal” Dus heeft Piet daar
vele malen naar binnen gegluurd.
Én steeds kwam hij daar dezelfde personen tegen,
Wel vier, vijf, zes, ja soms wel negen!
Maar 1 jongen viel hem op, jong en kwiek, die kwam hier al vele jaren.

Dus ging Piet in de boeken kijken om wat kennis te vergaren.
Sint dacht, die grote beker je weet wel, naar wie gaat hij dit jaar?
Naar een actief jeugdlid, ja dat is waar!
Die ene speler, die Piet steeds tegenkwam in de hal,
die de kinderen veel leerde, uiteraard meestal met een bal.
Die dit vrolijk en enthousiast doet,
Niet omdat het moet.
Een hardwerkende speler bij de HA,
Een teamspeler, geen twijfel het antwoord is volmondig “JA “.
Sint wist het. Zijn naam zetten we dit jaar op de Mien van Dijk Bokaal!
Dat verdient hij als speler en trainer helemaal.

We zijn trots op je Tim, gefeliciteerd!!!
Jij verdient deze ereprijs.
Blijf nog heel lang bij ons. Sint, Piet en wij allemaal geven je een daverend applaus!
Namens de familie van Dijk en de HV Nijenrodes,
Berty Brinkhof

Vergeet Sponsorkliks niet!
Sponsor op een makkelijke manier de club. Mooi is: het kost u zelf geen geld, alleen een klein beetje
moeite! Kies op de website van Sponsorkliks onze vereniging: HV
Nijenrodes en vervolgens selecteert u de website waarvan u iets wilt
bestellen. Op deze manier heeft u gratis de vereniging gesponsord.
Zo makkelijk is het!

Uiteraard is Sinterklaas HV Nijenrodes dit jaar zeker niet
vergeten. Hoewel de beste man zich natuurlijk ook moest
aanpassen aan alle coronamaatregelen, vond hij toch een
oplossing om de jeugdleden ook wat aandacht te schenken.
Hij liet een filmpje van zichzelf en de pieten opnemen en
vervolgens werd dit afgespeeld voor alle jeugdige handballers.
De kinderen zaten vol bewondering te kijken naar Sinterklaas op
het grote scherm. Hij vertelde de kinderen dat er zo goed werd
mee gedaan tijdens de trainingen. Dat de kinderen al veel
handbalvaardigheden hadden geleerd en dat er uiteraard
cadeautjes hun kant op kwamen.
Ze moesten er alleen wel nog wat voor doen. Een heuse pietentraining stond voor de
kinderen klaar. Nadien was het zoeken naar de cadeautjes.
Gelukkig hebben de kinderen alle zakken kunnen vinden.
Wat was het een bijzonder Sinterklaasfeest.
Tot volgend jaar Sinterklaas!

