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BREUKELEN

Verschijnt 3 tot 4 keer per jaar - voor info: Secretariaat@nijenrodes.nl
Van uw voorzitter

Momenteel geniet ik nog van mijn
zwangerschapsverlof, omdat ik in
november ben bevallen van een
prachtige zoon. Vanaf januari zal ik me
weer volledig gaan inzetten voor de
vereniging. Ik heb er nu al stiekem
veel zin in. Er heerst momenteel zo’n
fijne, werkgerichte en enthousiaste
sfeer binnen het bestuur! Het voelt als
een eer om daar deel van uit te
maken. Komend seizoen gaan we de
afrondende fase in van het opstellen
van het beleidsplan, gaan we verder
met het werven van vrijwilligers en
gaan we kijken naar mogelijkheden in
samenwerking met andere
sportverenigingen en betrokkenen op
de Broekdijk Oost.

Het is zover, mijn eerste bericht als
kersverse voorzitter van onze
prachtige vereniging HV Nijenrodes.
Mijn naam is Ingeborg van der Grift en
ik loop al een tijdje mee binnen de
vereniging en binnen het bestuur. Een
aantal jaar lang ben ik
verantwoordelijk geweest voor de
organisatie van vele activiteiten. Van
oefenweekenden,
nieuwjaarsrecepties, eindfeesten en
nog heel veel meer. Ik deed dit met
veel plezier, maar besloot een andere
weg in te slaan op het moment dat
Lieke van Kooten zich aanmeldde als
nieuw bestuurslid. Mijn toenmalige
rol is haar op het lijf geschreven en
daarom zette ik voor haar een stapje
opzij en meldde mij aan als voorzitter.
Dat werd ik door de stemming op de
ALV op woensdag 10 november 2021.

We zijn natuurlijk nog op zoek naar
versterking, algemene bestuursleden,
sponsorcommissieleden of
scheidsrechtercoördinator, of andere
helpende handjes zijn meer dan
welkom. Meld je aan en kom ons
supergezellige bestuur versterken!

Ingeborg van der Grift
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Nieuw bestuurslid: Lieke van Kooten

Beste (ouders van) leden van NV Nijenrodes,
Hierbij stel ik mij voor als nieuw algemeen bestuurslid.
Mijn naam is Lieke, 25 jaar oud en speelster bij dames 1.
Sinds mijn 8e ben ik lid van HV Nijenrodes, en heb ik
inmiddels verschillende taken voor de vereniging mogen
uitvoeren. Zo ben ik naast speelster ook een trainster
geweest voor verschillende teams, en houd ik mij bezig
met de organisatie van verschillende activiteiten. Dit doe ik
met veel plezier, en ik kijk er dan ook naar uit om vanuit
het bestuur meer te kunnen betekenen voor de
vereniging.

Raboclub support

WAAAAAUUUUUUW!
Door al jullie stemmen mocht onze voorzitter een prachtig bedrag in
ontvangst nemen van Rabobank Gooi en Vechtstreek.
Maar liefst €

986,63!

Tijdens de bijeenkomst had Tom een bijzondere ontmoeting met
handbiker Tim de Vries
Zij hebben een gezamenlijk kennis die ooit bij HV Nijenrodes heeft
gespeeld, hoe bijzonder is dat!
Tim heeft op de Olympische Spelen een bronzen medaille behaald.
Bedankt voor alle stemmen!!
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Bestuur en commissies

Bestuur
Voorzitter

Ingeborg van de Grift

voorzitter@nijenrodes.nl

Penningmeester

Remi Bode

penningmeester@nijenrodes.nl

Secretariaat

Yvonne Mulder en
VACATURE

secretariaat@nijenrodes.nl

Algemeen bestuurslid

Lieke van Kooten

activiteiten@nijenrodes.nl

Algemeen bestuurslid

Kirsten Heijke

activiteiten@nijenrodes.nl

Scheidsrechterscoördinator

VACATURE

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 A-jeugd

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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Agenda seizoen 2021-2022

Januari 2022

Nieuwjaarsreceptie

Helaas, we kunnen geen mooie
plannen presenteren.
Zodra er weer wat mogelijk is, laten
we het jullie weten!

Maar liefst 3 nieuwe ereleden benoemd bij de ALV
Sinds 2011 zijn er binnen onze vereniging geen ereleden meer benoemd. Niet omdat ze
er niet waren, maar we zijn er niet aan toegekomen. Dit jubileumjaar is natuurlijk een
prachtig moment om deze traditie in ere te herstellen. We hebben goed rondgekeken,
rondgevraagd en rondgemailt.
Zo zijn wij gekomen tot 3
kandidaten die in
aanmerking komen voor
het erelidmaatschap. De
criteria zijn niet zo scherp,
maar het komt er op neer
dat je je al heel lang hebt
ingezet voor HV Nijenrodes,
op verschillende manieren
en functies.
En volgens ons voldoen
deze 2 dames en heer daar
ruimschoots aan!
Probleempje was nog wel
dat Tom, als voorzitter,
eigenlijk niet benoemd kon worden als erelid. Het is “not done” binnen onze vereniging
om bestuursleden die nog in functie te zijn voor te dragen. Het kwam daarom ook heel
mooi uit dat Tom had aangegeven dat hij ging stoppen als voorzitter!
Tijdens de ALV werden de ereleden door Tom (en Tom door Berty) uitgebreid voorzien
van uitleg waarom het bestuur hen voor hebben gedragen. Unaniem heeft de ALV
hiermee ingestemd. Wij zijn supertrots op de tomeloze inzet van de nieuwe ereleden.
Dank Fenny, Diana en Tom. Chapeau!!
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Opbrengst Grote Clubactie
Beste handballers, leden en geïnteresseerden,
Wij hebben van de Grote Clubactie een cheque ontvangen ter waarde van € 2.277,72
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!
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Marcella geslaagd voor HT-2!

Op zaterdag 4 december heeft onze eigen trainer Marcella
Schockman examen gedaan voor de opleiding HandbalTrainer 2.
Speciaal hiervoor was een groep speelsters vanuit de DB1, DC1
en DC2 teams gekomen, zodat Marcella de laatste training voor
deze opleiding kon doen onder de ogen van de NHV
examinator Rick Louw.
Na een leuke training mocht Marcella, in bijzijn van de trainingsgroep haar diploma in
ontvangst nemen als bewijs dat zij de opleiding met goed gevolg afgesloten heeft.
Namens de vereniging willen wij Marcella graag feliciteren met het behalen van dit HT2
diploma, wij hopen dat zij met de verkregen kennis vele jonge handballers bij
HV Nijenrodes beter kan maken.
Gefeliciteerd Marcella!

Sinterklaasfeest 2021 voor onze jongste jeugd
Wat een teleurstelling ! Sinterklaas heeft ons via een brief laten weten niet op ons “feestje “ter
gelegenheid van zijn verjaardag te kunnen komen!!!
En de reden laat zich raden : CORONA
Maar gelukkig heeft hij ons niet vergeten en is er toch een cadeautjes voor elk kind en uiteraard
wat lekkers. En ons feestje ging op een bescheiden manier toch door!! Een soort feesttraining
met allerlei leuke activiteiten. Kabouters, de F en de E, ze hebben zich prima vermaakt.
Gelukkig dat we dat toch konden regelen!
En Sinterklaas en uw pieten, volgend jaar bent u er vast weer! We kijken naar u uit in goede
gezondheid uiteraard.
De spelers en trainers van de HV Nijenrodes.
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Masterz- Samen naar een fijn en veilig sportklimaat

Echte handballers beheersen de regels

Samen naar een fijn en veilig sportklimaat:
dát is wat wij graag willen. Sportiviteit en
respect bevorderen. Met dat doel trekken
NOC*NSF en de sportbonden samen op.
Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het
vergroten van de spelregelkennis bij de
spelers en de coaches.
Dit doen we door middel van de spelregeltest, de zgn.Masterz.
Masterz betekent: uitstekende kennis van de spelregels.
Via deze officiële NHV-site leren jeugdspelers (en alle andere handballers) op een
aantrekkelijke én effectieve manier de spelregels beter begrijpen.
En als spelers naar de A-jeugd gaan, hebben ze natuurlijk het spelregelbewijs.
Binnen onze vereniging gaan we hier natuurlijk iets leuks van maken.
Dit jaar moeten in ieder geval de huidig A-teams en B-teams dit examen doen. En misschien
zijn er leden die de spelregeltest nog niet hebben gedaan. Die haken gewoon dit jaar aan.
En uiteraard doen hun coaches ook mee!
Ouders die ook wat meer willen weten over de spelreegels zijn natuurlijk van harte welkom!
De eerste stap is oefenen.
Oefenen kun je via de site van het NHV: https://www.handbalmasterz.nl/.
Je vindt daar alles over de verschillende spelsituaties. Maar ook de spelrgels staan op deze site.
En natuurlijk ook de oefentoetsen. Kortom, genoeg materiaal om de spelregels eigen te maken.
In maart/april organiseren we een bijeenkomst voor iedereen de de spelregeltest gaat maken.
We komen dan bij elkaar in een zaaltje. Als je nog vragen hebt of als er spelregels nog niet
helemaal duidelijk zijn, dan kun je vragen stellen aan niemand minder dan Niels Egberts en
Ferry van de Beek. Dit zijn echt topscheidsrechters, dus grijp je kans.
Daarna doen we gezamenlijke de spelregeltest. Wel zo leuk!
De precieze datum moeten we nog prikken. Dit is afhankelijk van de agenda van de heren
scheidsrechters.
Tegen de tijd dat we de echte spelregeltest gaan doen, ontvangen jullie ook de inlog om deze test te
kunnen maken.
Veel plezier met het oefenen!
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Terugblik jubileum

Het weekend van 8, 9 en 10 oktober 2021 kan de boeken in als een fantastisch weekend.
Als ik eraan terugdenk krijg ik direct weer een lach op mijn gezicht. De hoogtepunten
van het weekend zijn bijna te
veel om op te noemen.
Allereerst het geweldige
schoolhandbaltoernooi op de
vrijdag, waarop we als
vereniging weer een prachtig
visitekaartje hebben
achtergelaten voor de mooie
handbalsport.
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Vervolgens op zaterdagochtend wakker
worden met prachtig weer, en eigenlijk
wisten we toen al dat de dag niet meer
stuk kon. Na het opbouwen van alle
spellen voor de Olympic Nijenrodes
games stroomden de deelnemers vrolijk
binnen. Vooral de grote opblaasbare
stormbaan wekte een lach op ieders
gezicht.

Na de spellen gezellig een drankje doen
met z’n allen op de receptie, en wat
mooie mensen in het zonnetje zetten.
Wat mogen we als vereniging toch blij
zijn met al die vrijwilligers! Na het in
ontvangst nemen van de 50-jaar
bestaansvlag was het tijd om lekker te
gaan eten.
Een gezonde salade gecombineerd met
een vette snack, voor ieder wat. Inmiddels werd het alweer donker en was het tijd om
los te gaan op de dansvloer. Nog nooit eerder heb ik de dansvloer zo lang zo vol gezien,
wat een geslaagd feest! En na dit geslaagde feest was het weekend nog niet voorbij.

Zondag konden alle teams genieten van een
clinic met een gasttrainer, hoe leuk!
Al met al een ontzettend geslaagd weekend
waar we als vereniging nog lang en met veel
plezier op terug kunnen kijken.

Lieke
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Mien van Dijk bokaal 2020-2021
Beste allemaal.
Wat een jaar hebben we achter de rug!
Ik weet dat dit al vele malen is
aangekaart, maar deze coronaperiode
zal ons nog lang heugen !
Het heeft ook veel impact gehad op
het verenigingsleven zo ook bij
Nijenrodes. Maar een vereniging die 50
jaar bestaat kan ook deze hindernis
nemen en daar wordt dan ook hard aan
gewerkt!
Wat had Mien dit jubileum ook graag
willen meemaken, dat weet ik zeker!
Maar in haar herinnering gaan we deze
mooie bokaal dit jaar weer uitreiken
aan een jeugdlid dat zich heel
verdienstelijk maakt binnen de
vereniging, gelukkig kan Nijenrodes elk
jaar weer zo’n kanjer aanwijzen ! Het is
zelfs vaak moeilijk omdat we veel
kanjers hebben!
De kanjer van vandaag is een
bescheiden persoon, staat niet altijd
vooraan maar is van grote waarde
voor de vereniging.
Bij activiteiten kun je op hem rekenen,
de trainingen slaat hij nooit over. Oeffffff , nu heb ik verklapt dat het om een “hij “ gaat!
Begonnen als hulpje bij de jongste jeugd, gaat hij nu ook meer zelfstandig aan het werk en gaat
zelfs een opleiding volgen op de sportacademie!
We weten nu om wie het gaat, dat kan niet missen !
Ian Poll, wat een kanjer ben jij!!! Heel hartelijk gefeliciteerd!
Ik ben trots op het feit dat ik in aanwezigheid van de familie en alle belangstellende deze prijs aan
jou mag uitreiken!!!
Daarbij wil ik ook aangeven dat ik alle anderen niet te kort wil doen, we hebben vele “Kanjers”!

Namens de HV Nijenrodes, Berty Brinkhof
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Iedereen moet kunnen sporten
Sportspullenbank
Geef sportspullen een tweede leven. Heeft u sportkleding, sportschoenen of ander
sportmateriaal? Lever het in bij de onderstaande inzamelpunten.
In augustus 2021 is de Sportspullenbank voor Stichtse Vecht opgericht. De
Sportspullenbank zamelt tweedehandssportkleding en -materialen in en stelt deze
beschikbaar aan mensen, die te weinig geld hebben om zelf spullen te kopen. Dit
initiatief wordt gesteund vanuit het Sportakkoord Stichtse Vecht. Een van de
doelstellingen in het sportakkoord is dat iedereen kan sporten en bewegen en dat we
streven naar een duurzame sport- en beweeg infrastructuur. Een sportspullenbank
helpt daarbij.
Heeft u sportspullen of sportmaterialen over die nog
bruikbaar zijn?
In de hal van de sporthal kunt u ze in de bak doen.
Dankuwel!!

Financiële ondersteuning
Wist u dat hiernaast ook allerlei regelingen zijn voor mensen die het wat minder
hebben en sporten?
Wat dacht u van de U-pas?( https://www.u-pas.nl/)
Ook bij onze vereniging kan het U-pas tegoed gebruikt worden.
Of het Jeugdfonds Sport en Cultuur (https://jeugdfondssportencultuur.nl/)
Als er thuis te weinig geld is betalen zij de contributie en benodigde materialen.
En ook Stichting Leergeld kan nog helpen: https://www.leergeld.nl/stichtsevecht/

Wilt u meer over de mogelijkheden weten?
Neem dan contact op met 1 van deze organisaties of met onze penningmeester, Remi.
Penningmeester@nijenrodes.nl
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Bob van de Vreede prijs 2020-2021

In het seizoen 1987/1988 was het Mien van Dijk die als eerst de Bob van de Vreede prijs mocht
ontvangen.
Zij was coach van het team waarin Bob speelde.
Als je deze jaartallen opschrijft of leest besef je
ineens hoe lang dit al geleden is en nog steeds
leeft hij binnen onze vereniging voort door deze
prijs. Eigenlijk wel heel bijzonder vind ik!
Nu sta ik hier om opnieuw iemand in het zonnetje
te zetten omdat hij /zij zich heel verdienstelijk
maakt voor de vereniging. Om zo te laten blijken
dat al het werk als vrijwilliger door ons zo wordt
gewaardeerd!
Waar zijn de ballen, waar is de sleutel, hesjes,
allerlei materialen die we willen gebruiken tijdens
een training. Ze staan of liggen steeds weer voor
ons klaar. Ook als we ze niet goed opgeruimd
hebben of er heel slordig mee om zijn gegaan. Dat
is niet vanzelfsprekend, die ballen hebben geen
pootjes, nee daar staat Erik, hij is er altijd om o.a.
voor deze materialen te zorgen.
Is er een trainer die hulp nodig heeft, daar is
Erik !! Hij is ook TC lid , een taak die ook niet
eenvoudig is! Zeker in coronatijd was hij er heel
druk mee.
Erik, bij deze spreken we onze waardering uit voor het vele werk dat je voor de vereniging doet en
zijn we blij dat we jou deze ereprijs mogen overhandigen. Je staat nu op een plek tussen allemaal
fenomenen die deze prijs eerder hebben ontvangen. Gefeliciteerd en heel hartelijk bedankt!
Namens de HV Nijenrodes
Berty Brinkhof
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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 trouw!
Steunt u hen ook? Koop bij onze sponsoren!
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