Mei 2021

Wat een bijzonder seizoen is het dit jaar!
Door alle coronamaatregelen zijn de senioren
nauwelijks aan spelen toegekomen. De
alternatieve competitie wordt steeds maar
uitgesteld en het echte handbalspelletje mag nog
niet gespeeld worden. Gelukkig kan er vanaf
woensdag 19 mei weer wat meer! Ook de 27plussers kunnen weer in een groep trainen.
Weliswaar op 1,5 meter, maar toch weer meer
mogelijkheden. De jongeren mochten gelukkig
wel trainen en onderlingen wedstrijden spelen.
Zij hadden een iets langere kerstvakantie dan
normaal, maar vanaf de 2e helft van februari
konden zij volop aan de bak. Helaas is ook voor
hen de competitie niet gestart.
Op 10 februari hebben wij onze ALV gehouden.
Digitaal dit keer, en dit ging best goed!
We hebben gemeld dat we de afgelopen 2
boekjaren verlies hebben gedraaid en dat we
maatregelen hebben genomen om dit niet meer
te laten gebeuren. Gezamenlijk houden we de
vinger aan de pols!
Ook hebben we aangegeven dat we starten met
het maken van nieuw beleid voor de vereniging.
Om dit te realiseren hebben alle leden een
enquête gehad. Deze is door veel van jullie
ingevuld, waarvoor enorm bedankt! Jullie input is
heel belangrijk, HV Nijenrodes is namelijk van
ons allemaal!
Er wordt nu hard gewerkt aan het verder
uitwerken van de verschillende onderdelen van
dit beleid. Verder in de nieuwsbrief leest u hier
meer over
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Tijdens de ALV hebben we aangegeven
dat aan het eind van dit seizoen 3
bestuursleden af gaan treden, Voor hen zit
de maximale 5 jaarstermijn er op. Wij zijn
daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter
en 2 algemene bestuursleden om het
bestuur te versterken. Interesse? Mail naar
bestuur@nijenrodes.nl voor meer
informatie.
Over vacatures gesproken: we zijn nog
steeds op zoek naar bezetting voor de
sponsorcommissie. Sponsorinkomsten zijn
hard nodig om de begroting sluitend te
houden. Neem contact met ons op als je zin
hebt om de vereniging hierbij te helpen.
Waar we ook nog naar op zoek zijn is
ondersteuning en begeleiding bij onze Ghandballers. Zoals jullie weten stoppen Ina
en Francis nu echt. Zij hebben zich jarenlang
met hart en ziel voor onze G-handballers
ingezet. Vind je het leuk om deze
enthousiaste groep bij de training te
ondersteunen? Meld je dan bij
Techniek@nijenrodes.nl. Zij kunnen je al de
nodige informatie geven. Doen!
Verder is onze nieuwe website stilletje live
gegaan. We hopen dat jullie er al naar
gekeken hebben. En? Vinden jullie hem mooi
geworden? We horen graag wat jullie er van
vinden en wat er nog beter kan. Mail naar
media@nijenrodes.nl
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om
met alle leden van de vereniging bij elkaar te
komen. Dit betekent dat het eindfeest ook dit
jaar niet door kan gaan. Wij zijn aan het
kijken op welke manier we nu onze
vrijwilligers op een originele wijze kunnen

bedanken.
Ook ons 50-jarig jubileum kan niet in juni
gevierd worden. Hier balen wij enorm van,
want zo’n jubileum willen we natuurlijk groots
vieren met al onze leden. Hiervoor moet het
mogelijk zijn, weer met grote groepen bij
elkaar te komen.
We hopen dat dit in september/oktober wel
mogelijk is.
En dan maken we er een mooi feest van!

Dan nog tot slot:
per 1-7 gaat ook nog de WBTR in.
Wat dit is leest u in deze Nieuwsbrief.
Veel leesplezier!
Namens het bestuur,
Yvonne Mulder

Van de site van het NHV:

Update Coronavirus en handbal
Het kabinet heeft maandag 17 mei kenbaar gemaakt dat de aangekondigde versoepelingen vanaf
woensdag 19 mei in gaan. Hiermee gaan ook versoepelingen voor buiten- en binnensport in. Wedstrijden
in competitieverband zijn tot op heden nog niet toegestaan. De start van de alternatieve competitie wordt
hiermee uitgesteld naar het weekend van 12 en 13 juni.
Alternatieve competitie

De competitieleiders van het NHV streven er naar om in juni nog drie speelweekenden te
organiseren. Op deze manier willen zij graag het seizoen handballend afsluiten. Maarten-Jan
de Koning, manager competitie, zegt hierover: “Het is voor de handbalsport belangrijk om de verbinding
met de leden te behouden. Er is een belangrijke stap gezet met het toestaan van trainingen in
groepsverband voor de senioren in de buitenlucht en de eerste versoepelingen om weer in de zaal actief
te kunnen zijn. Wij hopen dat de positieve lijn doorzet en we met z’n allen een mooie afsluiting van het
seizoen in juni kunnen beleven. Daarom streven wij naar een start van de alternatieve competitie in het
weekend van 12 en 13 juni.”

Het NHV houdt de maatregelen in de gaten en verwacht begin juni meer uitsluitsel te kunnen geven over
de wedstrijden in de laatste drie weekenden van de alternatieve competitie.
Versoepelingen vanaf woensdag 19 mei
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Bestuur en commissies

Bestuur
Voorzitter

Tom Branderhorst

voorzitter@nijenrodes.nl

Penningmeester

Remi Bode

penningmeester@nijenrodes.nl

Secretariaat

Yvonne Mulder en
VACATURE

secretariaat@nijenrodes.nl

Algemeen bestuurslid

Ingeborg v.d. Grift

activiteiten@nijenrodes.nl

Algemeen bestuurslid

Kirsten Heijke

activiteiten@nijenrodes.nl

Scheidsrechterscoördinator

VACATURE
(Sarah Verwoerd)

scheidsrechters@nijenrodes.nl

Wedstrijdsecretariaat

Lucia Verhoef

wedstrijdsecretariaat@nijenrodes.nl

Ledenadministratie

Lucia Verhoef en
Anette Kroon

ledenadministratie@nijenrodes.nl

Commissies

Techniek:
Senioren en A jeugd
Senioren en A jeugd
en opleidingen
Beachhandbal
Jeugdteams m.u.v. van Ajeugd

Ronald Schepens
Paul de Hollander

techniek@nijenrodes.nl

Thijs Perquin
Erik Goedegebuure en
Fenny Schockman

Zaalhuur

Lucia Verhoef

zaalhuur@nijenrodes.nl

Kledingcommissie

Iris Orta

kleding@nijenrodes.nl

Mariska Kiel
Sponsorcommissie

VACATURES!!

sponsor@nijenrodes.nl

Vertrouwenspersoon

Wilma Maaswinkel

vertrouwenspersoon@nijenrodes.nl
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Van de Technische commissie

Meer dan een jaar hebben we inmiddels te maken met Corona.
Geen wedstrijden, minder trainingen en minder contact met elkaar.
Gelukkig lijkt het eind in zicht te komen en kunnen we vooruitkijken
naar de toekomst.
Ten tijde van dit schrijven lijken er weer extra versoepelingen aan te komen waardoor er mogelijk
weer wedstrijden gespeeld kunnen worden en de senioren ook allemaal weer deel kunnen
nemen aan een groepstraining.
De mogelijke wijzigingen qua trainingen kunnen we eenvoudig opvangen.
De wedstrijden zorgen misschien wel voor wat problemen. De bond heeft de afgelopen tijd de
wedstrijden vaak pas laat geannuleerd en verwijderd uit het schema. Zodra er versoepelingen
mogelijk zijn, kan het dus zomaar zijn dat je binnen een week de eerste wedstrijd speelt..
Vanuit Techniek houden we uiteraard de ontwikkelingen in de gaten.
De binnencompetitie en trainingen zorgen nu nog wel voor wat
vraagtekens.
De teams zijn ingeschreven bij de bond en de teamindeling wordt
gemaakt. Op dit moment is echter de verwachting dat wij tot en met
september geen gebruik kunnen maken van de Stinzenhal.
Deze is tot dan in gebruik als vaccinatielocatie. Gezien de huidige
aanpak van de overheid, zou het zomaar kunnen dat deze datum
nog zal wijzigen. Uiteraard zijn wij samen met het bestuur in contact
met de gemeente om te kijken of dit een probleem gaat worden en
welke alternatieven er zijn. Het kan dus gebeuren dat we tijdelijk uit
moeten wijken naar een andere zaal voor wedstrijden en/of
trainingen. Hopelijk hebben jullie hier begrip voor.
Vacatures
Ook zijn er nog een paar vacatures voor trainers en coaches.
Mocht je iets willen betekenen voor een team of de vereniging, laat je horen!
Zoals jullie weten zijn we blij met iedereen die een handje wil helpen. Het feit dat we dit in bijna
elke nieuwsbrief zetten geeft de noodzaak van vrijwilligers wel aan. Het meest in het oog
springende voorbeeld hiervan zijn de G-handballers die al ruim een jaar op zoek zijn naar
mensen die hen willen begeleiden met het beoefenen van de ook door hen geliefde sport.
De tijd die je kwijt bent om hen te laten sporten is ongeveer een uurtje in de week bij de training
en af en toe een toernooitje. Wie voelt zich geroepen?
Beachhandbal
Tot slot nog een laatste punt waar wij mee bezig zijn. Beach-handbal wint aan populariteit in
Nederland en binnen onze vereniging. Momenteel zijn wij aan het kijken of we als vereniging een
Beach-handbalveld aan kunnen (laten) leggen. Als dit allemaal gaat lukken, kunnen wij 3 vormen
van handbal aanbieden, Binnen, Buiten en Beach-handbal. Dat is toch een mooi vooruitzicht?
Nog even doorzetten en hopelijk tot snel tijdens de trainingen en wedstrijden.
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Agenda seizoen 2020 -2021
Juni 2021--> September?

50 -jarig jubileum HV Nijenrodes
Schoolhandbaltoernooi
Laatste training
Eindfeest/BBQ

Eind juni

Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Het is bijna niet te doen om een agenda voor de rest van het seizoen op te stellen. Daarom de
grote vraagtekens. We verwachten niet dat ons eindfeest door kan gaan. Dit is meestal in juni. Het
ziet er niet naar uit dat we dan al in grote groepen bij elkaar mogen komen. Onze hoop is gevestigd
op begin van het volgende seizoen. Zo eind september, begin oktober. Dan hebben we het e.e.a.
in te halen!. Dit moet een spetterende start gaan worden: we vieren ons 50-jarig jubileum, het
openingsweekend en alle feestjes die we afgelopen seizoen hebben moet afgelasten.
Maar wat wel doorgaat is de buitengewone ledenvergadering. Tijdens deze vergadering nemen we
u mee in de ontwikkelingen rondom ons beleidsplan en zal de 2-jarige begroting worden
gepresenteerd. Deze zal digitaal plaatsvinden.

Koningsspelen 2021
Op vrijdag 23 april hebben wij in het kader van de
Koningsspelen een clinic gehouden op de
Willibrordusschool
Helaas alles weer coronaproof, dus net als vorig jaar
een ander programma en een andere organisatie dan
we zijn gewend, maar het deed de pret niet drukken!
Iedereen kon kennismaken met de handbalsport.
Wij waren er klaar voor en jij en jij en jij deden
enthousiast mee, samen maakten wij er een
feestje van ! Het weer was het eens met ons,
de zon was een cadeautje dat we erbij kregen.
Een partijtje, werpen, vangen. Op het doel
gooien, met het parachutedoek spelen en
nog veel meer, waarbij plezier voorop stond!
Wil je meer weten over de Handbal
Vereniging Nijenrodes uit Breukelen?
Marcella, Lucia en
Berty bij de kleuters
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Op 26 april zijn we ook naar Kockengen
gegaan.Op het Kockenest hebben Fenny
en Diana de leerlingen ook kennis laten
maken met het handballen. Helaas hebben
we hier geen foto’s van.
Als Handbal Vereniging Nijenrodes
mochten wij bijdragen in de feestvreugde
op beide scholen. Een handbalclinic voor
alle leerlingen, een beetje improvisatie was
wel noodzakelijk gezien de ruimte en tijd
die beschikbaar was.
Berty Brinkhof
Wendy van Rooijen in actie op het schoolplein bij de
Willibrordusschool

Bob van de Vredeprijs 2020/2021

Helaas hebben we deze bijzondere prijs nog niet uit kunnen
reiken!!!
Dit is echt de eerste keer dat dit gebeurt, maar de
omstandigheden dwongen ons ertoe!
We weten aan wie hij zou worden uitgereikt, daar waren we
snel uit, maar zonder een feestelijk tintje en
belangstellenden erbij is dit niet leuk.
Zodra we de mogelijk hebben gaan, we dit alsnog regelen.
Dan zullen we jullie zeker informeren, dus nog even geduld.
Berty Brinkhof
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Digitale collectebussen voor de sporters met een beperking
Je mag nog steeds dit mooie doel ondersteunen, de bussen zijn nog
open !!!
Heb je nog niet de knip geopend, doe het dan nu!!! Nu kan het nog!!
Bovendien is de helft van de opbrengst te besteden door de
vereniging aan ons fantastische G handbalteam!!!
Ga naar : Digitale collecte HV Nijenrodes, dan kom je op de collectebus van HV Nijenrodes.
Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een van de bussen van onderstaande collectanten.
Zoek dan op een van onderstaande namen:
Bert Post, Martijn Schaapherder,
Ger Hendriks, Lucia Verhoef,
Sandra Stadman, Wendy van
Rooijen, Diana Kolfschoten, Marion
Cornelisse.

Let op: de collectebussen sluiten op eind mei, dus doneer nu!
Alternatieve competitie 2020-2021 – wanneer mogen we weer??
Vol goede moed had het NHV een mooie alternatieve handbalcompetitie
bedacht en opgestart.
Er mocht op geheel vrijwillige basis ingeschreven worden voor veld- en
(senioren) zaalwedstrijden.
HV Nijenrodes heeft ingeschreven met alle teams (m.u.v. dames midweek) voor
veldwedstrijden. Dames- en Heren 1 zijn ingeschreven voor zaalwedstrijden.
Deze alternatieve competitie zou starten in het weekend van 10/11 april, dit werd uitgesteld naar
8/9 mei en nu is het nog steeds heel onzeker.
Vanaf het weekend 29/30 mei staan de resterende wedstrijden nog
in het programma en nu maar afwachten wanneer er groen licht
wordt gegeven.
Als we in dit weekend kunnen starten, staan er nog 5
speelweekeinden voor de restende tijd van dit seizoen.
Laten we hopen dat dit kleine stukje handbalcompetitie nog gespeeld kan worden.
Het zou heel fijn zijn om weer ’n klein beetje te wennen aan het ‘echte’
handbalspelletje.

Groetjes,
Wedstrijdsecretariaat
Lucia
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Beleidsplan HV Nijenrodes
Wij zijn blij!
De enquête die wij aan al onze leden hebben gestuurd is door vele leden ingevuld. We hebben van
80 leden een ingevulde enquête binnengekregen. Dit is een hoge respons. Ons zegt het dat onze
leden betrokken zijn bij HV Nijenrodes. En daar zijn wij blij mee.
Ondertussen hebben wij een eerste analyse van de enquête gemaakt.
Wij vragen uw hulp om verdere invulling te geven aan de punten die in de enquête naar voren zijn
gekomen. Dit doen we in 5 werkgroepen:
 Handbal
 Communicatie
 Financiën
 Evenementen
 Vrijwilligers.
Voor elke groep wordt een brainstormsessie georganiseerd. De sessie kost 1 uur van uw tijd en is
voor de vereniging van onschatbare waarde. Als u deelt wilt nemen aan 1 van deze
brainstormsessies, meldt u dan vooral aan.
Dit kan door het sturen van een mail naar Ingeborg.van.der.Grift@nijenrodes.nl.
Doen!

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Misschien heeft u het al gehoord? Per 1 juli 2021 gaat de WBTR in.
Met deze wet wil de overheid wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking,
misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten die verenigingen en stichtingen kunnen
schaden, voorkomen. De aanleiding voor deze wet waren de vele misstanden in de afgelopen jaren.
U herinnert zicht vast nog wel woningcorporatie Vestia (ging bijna failliet door miljarden speculaties)
en thuiszorgorganisatie Meavita (ging failliet door wanbeleid van de top).
De essentie van de wet is het verhogen van de kwaliteit van het bestuur en toezicht van de
vereniging/stichting en het stimuleren van professionalisering.
Ook voor HV Nijenrodes heeft dit gevolgen. Wij zullen in beeld moeten brengen wat ‘goed bestuur”
is. Zoals wie mag waarover beslissen, hoe gaan we om met tegenstrijdige belangen, hoe gaan we
om met een onvolledig bestuur, wie mag welke uitgaven doen etc.
Voor een deel kunnen we dit terugvinden in de statuten, het huishoudelijk reglement en de
bestuursafspraken. De kunst is nu om dit allemaal samen in 1 werkboek op te nemen en daar
waar nodig te actualiseren. Hierdoor maken we duidelijk “Zo doen wij dat bij HV-Nijenrodes”. Dit
maakt besturen transparant voor iedereen, het is handig bij bestuursoverdracht en last but not least,
hiermee kunnen we de hoofdelijke aansprakelijkheid van onze bestuurders beperken.
Belangrijk dus!

Nieuwsbrief HV Nijenrodes - mei 2021

Voor 1 juli moet e.e.a. op papier staan. Mocht dit leiden tot aanpassingen in de statuten van de
vereniging, dan kan de wijziging hiervan later plaatsvinden.
Het bestuur gaat zijn uiterste best doen om heldere afspraken te maken en vast te leggen.
Wordt vervolgd!

Social Media

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!
Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een nieuwe website. Begin dit jaar is de nieuwe website
online gezet. Op de nieuwe site staat informatie over de vereniging, de competitie, trainingstijden,
informatie voor nieuwe leden en nog veel meer. Hieronder een screenshot van onze nieuwe
Homepage. Neem vooral een kijkje!

Uiteraard zijn aanvullingen en nieuwsberichten gewenst. Stuur deze naar media@nijenrodes.nl dan
zorgen wij ervoor dat deze geplaatst worden op de website, Facebook en Instagram.
Vooral samen maken we er iets moois van!
https://www.nijenrodes.nl
https://www.facebook.com/HVNijenrodes
https://www.instagram.com/hvnijenrodes
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Vergeet onze lokale sponsoren niet!!
Wij willen onze lokale sponsoren heel erg bedanken voor hun steun.
Ook in deze moeilijke tijden blijven zij HV Nijenrodes steunen!
Steunt u hen ook? Koop bij onze sponsoren!
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Jubileum- HV Nijenrodes 50 jaar!
In juni is het eigenlijk al zo ver: HV Nijenrodes bestaat 50 jaar!
Helaas moeten we nog even wachten voordat we dit met elkaar kunnen vieren.
Maar we zijn natuurlijk al wel gestart met de voorbereidingen. En u kunt ons hierbij helpen!
Heeft u een leuk verhaal, een interessante gebeurtenis, hoogte of dieptepunten, of andere
wetenswaardigheden over HV Nijenrodes, of iets waarvan u vindt dat iedereen van de vereniging
dit moet weten mail dit dan naar secretariaat@nijenrodes.nl.
Dit hoeft niet alleen op sportief gebied te zijn.
We hebben inmiddels al een prachtig stuk mogen ontvangen, maar hoe meer hoe beter!
Daarnaast zoeken we nog mensen die handig zijn in het scannen van artikelen en foto’s en deze
mooi scherp kunnen maken.
En iemand die handig is in het opmaken van artikelen of documenten.
Mocht u zelf ook nog beelden hebben, dan zijn deze natuurlijk van harte welkom!
Alvast bedankt!!

Ook via Sponsorkliks kunt u ons steunen!

Sponsor op een makkelijke manier de club.
Mooi is: het kost u zelf geen geld, alleen een klein beetje moeite!
Hoe werkt het?
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!
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