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Van uw voorzitter

Alweer de laatste nieuwsbrief van het seizoen
ligt hier voor u. Een goed moment om eens
terug te kijken naar het afgelopen jaar. Een
jubileumjaar, want HV Nijenrodes bestond al
50 jaar! Wat hadden we een geweldig feest in
oktober. Iedereen heeft genoten van alle
festiviteiten die eindelijk, na jaren Corona,
weer door konden gaan.

Het eindfeest was een kers
op taart. Een perfecte dag
om het jubileumjaar af te
sluiten met alle
betrokkenen binnen de
verenging.

Het afgelopen seizoen hebben we ook weer
gewoon kunnen handballen. Weliswaar met
een korte onderbreking, maar uiteindelijk zijn
alle wedstrijden gespeeld. Zelfs met publiek!
Wat voelt het toch fijn om weer wedstrijden
te kunnen spelen, deel uit te maken van een
gemeenschap en volle velden te zien met
alleen maar blije gezichten. Daar doen we het
toch immers voor?!

Zoals u wellicht weet, hebben we voor
wat betreft het vormgeven van het
beleidsplan grote stappen in de goede
richting gezet. Op 18 juni hebben wij
met een grote groep mensen

nagedacht over wat voor vereniging wij
willen zijn, welke doelen we stellen voor
de komende jaren en hoe we dit gaan

verwezenlijken in de
toekomst. Het was een
productieve dag. Gevuld
met gezelligheid, lekker
eten en deskundigheid. We

gaan ervan uit dat we komend seizoen
ons beleidsplan kunnen presenteren aan
alle leden van HV Nijenrodes!

Veel trainers hebben het afgelopen
seizoen de HT1 opleiding afgerond. Dat is
toch geweldig? Een stukje kennis is
opgedaan. Het is voor de vereniging heel
belangrijk om een goede theoretische
basis te hebben. Hopelijk zetten we deze
lijn door en gaan zij ook een stap zetten
naar het volgende niveau.

Daarnaast hebben we er een nieuwe
bondsscheidsrechter erbij. Dat is voor de
vereniging zo fijn! Het is mooi om te zien
dat er zoveel mensen zijn die zich willen
inzetten voor onze
vereniging!

Helaas moeten we
dit seizoen ook
afscheid nemen.
Niet alleen van
leden die aangegeven hebben te gaan
stoppen, maar ook van Ger. Onze
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scheidsrechter die al meer dan 40 jaar
wedstrijden heeft gefloten. We gaan
je missen Ger, bedankt voor al jouw
inzet! Hopelijk zien we je nog wel
regelmatig in de kantine of langs de
lijn.

Tot slot nog een prachtig resultaat bij
de G-handballers. Zij hebben namelijk
goud gewonnen bij de Special
Olympics. Hoe gaaf is dat? Wat een
prestatie en dat binnen onze eigen
vereniging. Geweldig! Op naar nog
zo’n fantastisch seizoen!

Nu is het eerst tijd voor vakantie. Even
een paar weken bijkomen en uitrusten
om vervolgens in september met een
frisse moed te beginnen aan een
nieuw seizoen.

Een roerig seizoen omdat er op één
van onze buitenvelden een
noodlocatie van het Broeckland
college wordt gevestigd. Op het
andere buitenveld zullen
beachhandbalvelden worden
gerealiseerd. Beachhandbal komt dus
eindelijk naar Breukelen! Vanaf
december zal gestart worden met de
bouw van dit alles. Dat zal betekenen
dat we vanaf maart 2023 ons

buitenseizoen naar binnen moeten
verplaatsen. Dit alles wordt geheel
vergoed door gemeente Stichtse Vecht.
Wij kunnen niet wachten!
Voor nu wens ik u een fijne vakantie, tot
ziens in het nieuwe seizoen!

Inge van der Grift
Voorzitter HV Nijenrodes
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Mien van Dijk bokaal 2022

Traditiegetrouw wordt elk jaar tijdens het eindfeest de Mien van Dijk bokaal
uitgereikt.
Deze bokaal gaat altijd naar jeugd lid uit de categorie C,B of A jeugd.
Aan een speler die binnen haar of zijn team bijdraagt aan goede resultaten of
een goede sfeer, en daarnaast zich inzet als vrijwilliger voor de vereniging.
Deze bokaal wordt, ook traditiegetrouw, uitgereikt door Berty. Helaas kon
Berty dit jaar niet aanwezig zijn, maar zij werd knap vervangen door Ingeborg,
onze voorzitter.

Berty kon echter niet gekozen worden tussen 2 leden. Deze dames zijn al een
aantal jaren actief op het trainingsgebied. Zij trainen nu zelfstandig de
allerkleinsten van de vereniging.

En de mooie woorden
van Berty:

Beste aanwezigen,

Een paar weken geleden kwam Ian deze bijzondere beker weer bij
mij terugbrengen. Een jaar lang stond deze Bokaal bij hem voor het
raam. Iedereen kon hem daar zien staan. Hij was je gegund omdat
je als jeugdlid zo veel hebt betekent voor de vereniging. Zie het maar
als een bekroning voor jouw inzet. Maar nu gaat hij weer naar een
ander, maar naar wie ????

Deze grote beker is in het leven geroepen ter herinnering aan een
zeer bijzondere vrouw die jaren lang veel heeft betekent in allerlei
functies binnen de HV Nijenrodes. In functies, maar eigenlijk vooral
als “mens “.Dus een bijzondere vrouw en een bijzondere Bokaal ! En
een eer hem te mogen ontvangen.

Onze vereniging kent heel veel vrijwilligers
en ook en dat is bijzonder, veel jeugdleden
die hun steentje bijdragen, week in week uit!
Dat maakt het dan ook heel lastig een keus
te maken zonder andere te kort te doen. Al
die andere jeugdleden wil ik bij deze dan ook
heel erg bedanken voor de inzet en hun
enthousiasme!! Dit jaar , en dat is voor het
eerst komen de namen van twee jeugdleden
op deze beker. Ik kon echt geen keuze
maken!

Beiden staan al een aantal jaren elke week klaar om met veel enthousiasme de jonge spelertjes de fijne kneepjes van het handballen bij te brengen. Ik
denk al drie jaar !!! En gezien hun jonge leeftijd is dat echt fantastisch!!!! Meiden jullie verdienen het echt om in het zonnetje gezet te worden en deze
beker overhandigd door familie van Mien, in ontvangst te nemen. We zullen goede afspraken maken zodat beiden even lang de beker mee naar huis
mogen nemen, dat komt echt goed!!

Trainers van de kabouters, de F en de E jeugd, Dewi en Katja we zijn trots op jullie , jullie verdienen het !! Gefeliciteerd

Berty Brinkhof, Namens de HV Nijenrodes
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Media

Uw bestuur!

Wie kent ze niet? De meeste van jullie kennen ons wel,maar wisten jullie ook dat we in het bestuur
van jouw vereniging zitten?
Van links naar rechts: Ingeborg v.d Grift (voorzitter), Yvonne Mulder (secretaris), Remi Bode
(penningmeester) en natuurlijk Lieke van Kooten (algemeen lid, activiteiten).
Heb je vragen, ideeën of zit iets je niet lekker? Laat het ons weten! Wij hebben een eigen mailadres:
bestuur@nijenrodes.nl

Heeft u een leuk verhaal, een mooi verslagje van de wedstrijd, of gewoon iets te melden?
Stuur in naar media@nijenrodes.nl.
Doe er vooral een leuk plaatje of een foto bij. Wij maken er iets moois van voor op
Facebook, Instagram of eventueel voor de VAR.

www.nijenrodes.nl

mailto:bestuur@nijenrodes.nl
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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 VACATURE

Commissies
Scheidsrechterscoördinator VACATURE scheidsrechters@nijenrodes.nl

Wedstrijdsecretariaat Lucia Verhoef wedstrijdsecretariaat@nijenrodes.nl

Ledenadministratie Lucia Verhoef en
AnetteKroon

Techniek:

ledenadministratie@nijenrodes.nl

techniek@nijenrodes.nl
Senioren en A jeugd
Senioren en A jeugd en
opleidingen Beachhandbal
Jeugdteams m.u.v. van A-
jeugd

Ronald Schepens Paul de Hollander

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 Leanne v.d Grift vertrouwenspersoon@nijenrodes.nl

mailto:voorzitter@nijenrodes.nl
mailto:penningmeester@nijenrodes.nl
mailto:secretariaat@nijenrodes.nl
mailto:activiteiten@nijenrodes.nl
mailto:scheidsrechters@nijenrodes.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@nijenrodes.nl
mailto:ledenadministratie@nijenrodes.nl
mailto:techniek@nijenrodes.nl
mailto:zaalhuur@nijenrodes.nl
mailto:kleding@nijenrodes.nl
mailto:sponsor@nijenrodes.nl
mailto:vertrouwenspersoon@nijenrodes.nl
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Agenda seizoen 2022-2023

Scheidsrechters

Noteer alvast in je agenda!

Wij hebben een kanjer van een nieuwe bondsscheidsrechter:

Jari van Dam!

Op het eindfeest hebben we hem even in het zonnetje gezet
en een cadeautje gegeven voor deze mooie prestatie.

Helaas nemen we ook afscheid van een scheidsrechter die
maar liefst 40 jaar gefloten heeft. Niet alleen voor ons, maar
ook voor andere verenigingen. Ger Hendriks, enorm bedankt
voor al die wedstrijden die jij geleid hebt!
We nemen nog een keer op passende wijze afscheid.

Scheidsrechters zijn hard nodig. Alleen met hen kunnen we onze wedstrijden blijven
spelen. Dus vind je fluiten leuk?
Er zijn voldoende mogelijkheden om hierin verder te groeien.
Laat het even weten via scheidsrechters@nijenrodes.nl

Datum Wat

15 augustus Start trainingen nieuwe seizoen

7 oktober Schoolhandbaltoernooi

22 en 23 oktober Oefenweekend

29 november Sinterklaas

Vanaf 24 December
(kerstvakantie)

Start bouw tijdelijke huisvesting
Broecklandcollege op veld 2

7 januari 2023 Instuif

8 januari 2023 Nieuwjaarsborrel

24,25 en 26 maart 2023 Jeugdkamp
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Moeten we hier nog veel woorden aan besteden? Lijkt ons overbodig! Wat een topfeest was het weer.
Dank Lieke, Scott, Wendy, Silvia en Jeroen voor de organisatie, dank Carla voor de heerlijke salades en dank alle
aanwezigen voor jullie gezelligheid!
Fijne vakantie en tot volgende seizoen!

Eindfeest 2022
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Als jullie de krant een beetje bijhouden, hebben jullie het natuurlijk allang gelezen!
Onze G-handballers, samen met hun collega’s uit Wijhe, hebben een gouden medaille
gewonnen op de Special
Olympics. Onder de mooie
naamWijherodes zijn zij
1e geworden!
Afgelopen weekend, bij
het eindfeest bleek dat zij
zelfs de krant in Dongen
hebben gehaald!
Dit is natuurlijk zo`n top
prestatie dat het bestuur
hen op de eerste training
na de Special Olympics in
het zonnetje kwam zetten.
Alle handballers, Francis
en Irena (begeleiding) en Diana (trainer) kregen van het bestuur een mooie
zonnebloem

Vol trots lieten (een paar van) onze G-handballers hun gouden medaille zien. Wat een
enorme medaille is dat zeg!

En we hebben nog ruimte voor meer G-handballers!
Kom een keertje kijken of doe mee!

Elke dinsdag van 17.30 tot 18.30 uur !

Special Olympics 10-12 juni 2022 G-handbal
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Ja hoor, het gaat echt gebeuren! We krijgen beachhandbalvelden in Breukelen!
Omdat wij een buitenveld afstaan voor de tijdelijke huisvesting van het
Broecklandcollege, gaat de gemeente voor ons 2 beachhandbalvelden aanleggen.
Als alles volgens planning gaat, zijn deze in het voorjaar 2023 klaar voor gebruik!

Beach handbal in Breukelen!
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Beleidsplan HV Nijenrodes

Op 19 juni was de sporthal gevuld met bijna 30 mensen die HV Nijenrodes op de
een of ander manier een warm hart toe dragen. Het doel van deze bijeenkomst
was om een beleidsplan in 1 dag op 1 A4 te maken. Een heel ambitieus doel!

Om een goede start te maken, was Lutger Brenninkmeijer (NOC*NSF)
uitgenodigd. Hij nam ons mee in de ontwikkelingen op sportgebied. Dat de
individualisering van de maatschappij ertoe leidt dat er minder mensen in
teamverband gaan sporten.
Dat je je als vereniging niet volledig moet richten opmeer leden,meer geld,meer vrijwilligers, maar moet
kijken naar waarommensen verbonden willen zijn met een vereniging. Uit onderzoek blijkt dat de
(persoonlijke ) ontwikkeling de belangrijkste drijfveer hierin is. Pas daarna komt winnen en fair play.
Daarom is een kader binnen een vereniging nodig, dat begrijpt wat de leden nodig hebben. De leden zijn
namelijk de vereniging. De leden zijn, als je het vergelijkt met een bedrijf, zowel aandeelhouder, klant en
medewerker. Met elkaar ben je verantwoordelijk voor het wel en wee van de verenigingen.
Stel een uitdagend beleid op met elkaar, motiveer de leden om ook iets bij te dragen. Zorg dat er in de
vereniging iets positief gaande is, waar je als lid een bijdrage aan wil leveren.

Met deze inspirerende woorden zijn we in groepjes
uiteen gegaan om invulling te geven aan de ambitie van
HV Nijenrodes. Woorden die we terug gaan zien zijn:
Ontwikkeling, Samenwerken, Verbinding, Voor iedereen,
Open.
Brendon, Lucia, Inge en Remi gaan hier een mooie ambitie mee formuleren.

Na een heerlijke lunch zijn we verder gegaan met de werkgroepen Handbal, Vrijwilligers, Activiteiten,
Financiën, Communicatie. Elk groepje kreeg als opdracht 3 vragen te
beantwoorden:

1. Wat is voor dit onderdeel de ideale situatie
2. Wat is er nodig om deze ideale situatie bereiken
3. Wat is dan de 1e stap die we kunnen nemen.

Er is driftig geplakt in allerlei mooie kleuren. Deze resultaten hebben we aan elkaar gepresenteerd.
Iedereen met aanvullende ideeën was vrij deze toe te voegen
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Koningsspelen op de Willibrordusschool

Er zijn super ideeën naar voren gekomen en toffe acties om een eerste stap
te zetten.

Het merendeeel van ons beleidsplan op 1 A-4tje kan nu geformuleerd
worden. Voor elk van de 5 onderdelen
hebben we nu een doel voor ogen,
evenals de eerste stappen die gezet
moeten worden.

De volgende stap is om de juiste mensen te vinden, die dit mogelijk
willen gaan maken. Ben jij een ouder, spelend lid of vriend van de
vereniging? En wil je zowel jezelf als de vereniging helpen ontplooien?
App of bel even met Remi op 06-24330131 of mail naar
penningmeester@nijenrodes.nl.

Ook dit jaar was Nijenrodes weer actief op deze feestelijke dag door clinics te geven op de
Willibrordusschool.

Veel verzoeken kwamen ook dit jaar weer bij ons binnen maar
het liefst zijn wij toch in Breukelen actief. De kleutergroepen 1/2
op het kleine schoolplein en de groepen 3/4 op het grote
speelplein. Al snel had ik de trainers bij elkaar die wel wilden
helpen echt top! We waren er met 7 lesgevers !!! Daardoor
krijgen de kinderen veel aandacht, zijn ze lekker actief en leren ze
veel ! Mooier kan het niet. Al vroeg waren we de materialen aan
het uitladen, er moest wel veel mee , en zochten we een geschikt
plekje. Dat laatste viel niet altijd mee, maar improvisatie is een
goede eigenschap, dus liep uiteindelijk alles weer op rolletjes!
Het was heerlijk weer de kinderen waren heel enthousiast , wat
willen we nog meer!!

Iedereen, ( Guusje, Liloe, Marcella, Erik, Evelien, Lucia ) die heeft meegewerkt en de school die ons gastvrij
ontving, bedankt en wie weet tot de Koningspelen 2023 !!!

Berty

Denken jullie aan de mogelijkheid om ons te steunen als u online aankopen
doet? Gebruik hiervoor Sponsorkliks! Voor elke aankoop bij aangesloten
winkels krijgen wij een kleine bijdrage, het kost u niets!

En alle kleine beetjes helpen, nietwaar!
www. Sponsorkliks.com
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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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