Nieuwsbrief 3 van 2018
Eind van de maand mededelingen
Bestuursvacatures
Op de avond van LHV bleek dat er nog veel vacatures zijn en dat het huidige
bestuur zeer dringend behoefte heeft aan meer ondersteuning en ook aan
uitbreiding. Dus voel je geroepen en meld je dan aan voor een van de
beschikbare vacatures. Daarbij zijn die als secretaris of lid voor de technische
commissie voor het compleet maken van het bestuur heel dringend!.
Team / shirt sponsoren gezocht
Behalve voor het bestuur, zijn we voor de kleding van de teams natuurlijk ook op
zoek naar sponsoren. Met de invoering van de nieuwe Hummel shirts, is er weer
volop de mogelijkheid om ook als (nieuwe) sponsor in te stappen. Dus ken je
iemand die interesse heeft of ben je zelf iemand die interesse heeft, dan komen
we graag in gesprek over de mogelijkheden. Op de LHV website  kun je zien wie
nu zoal de rol van sponsor hebben en wat de aangeboden mogelijkheden zijn

Bedrijfshulpverlening
op maat.
o6 509 288 56
info@blushetvuur.nl
www.blushetvuur.nl

Activiteitencommissie
Agenda:

●

vrijdag 25 mei vrijwilligers avond vanaf 19:30u

● zondag 17 juni 12:00u LHV clubfoto 2018 maken

●
●

zondag 17 juni LHV Familie handbaltoernooi
vrijdag 29 juni t/m zondag 1 juli LHV Jeugdkamp
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NHV gaat voor beach handball:
Mark en Klaas doen al mee!
Op 9 mei aanstaande begint voor Klaas het beach handbal voor deze zomer. In Grollo wordt dan een Introductie
workshop gehouden over beach handball. Als NHV official is Klaas dan als delegate voor het NHV een groep de
basis van het beach handbal aan het uitleggen.
Het je daar ook interesse in?
Check dan NHV Beach voor alle informatie. Van
de toernooien die er op de kalender staan tot de
spelregels en nadere informatie.
Samen met Mark fluit Klaas tot op het hoogste
niveau in Nederland op toernooien en het NK.
Het NHV heeft aangekondigd om op termijn voor
het buitenseizoen zich volledig op beach handball
te gaan richten. Daarbij speelt het zich dus af op
toernooien en in teamsamenstellingen die niet
beperkt zijn tot 1 vereniging, maar wel tot leden
van het NHV. Je kunt samen met andere handbal
fanaten een (eigen) team samenstellen en je dan
aanmelden voor 1 of meer van de geplande toernooien. Haal je voldoende punten (hangt af van het niveau van
de toernooien die je bezoekt en natuurlijk van je eindklassering) dan kun je uiteindelijk deelnemen aan het
Molencate NK beach toernooi begin juli in Biddinghuizen. De groepsfoto is van het NK in 2017.
Dit seizoen starten ze met fluiten op 11 en 12 mei a.s bij Achilles in Apeldoorn, zondag de 13e mei fluiten ze op
de Beach Cup ZO Drente in Erm. Later dit seizoen fluiten ze samen ook op Blaricum aan Zee, het beach toernooi
bij SDS’99 die zelfs 2 eigen velden hebben liggen (op 1 van de voormalige asfalt velden bij hun kantine). Dat is
dan 9 en 10 juni. Dit jaar is het NK op 7 en 8 juli, daar zijn ze niet bij: dan wordt er muziek geluisterd op Rock
Werchter. Daarna start het volgende beach seizoen en ook dan zullen ze weer van de partij zijn.
En daarmee is het nog niet afgelopen, ook in augustus loopt het seizoen verder, hoewel het
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LHV familietoernooi 2018: zondag 17 juni
Op zondag 17 juni is het weer zover: het LHV familie toernooi. Heren senioren 2 is weer gestart met de
voorbereiding. Je kunt je nu al met je team aanmelden met bijgaande formulier!
Dat formulier aanleveren bij Wouter Tessels (w.r.tessels@gmail.com) of Davey Hofland (dmjhofland@gmail.com).
Geef je op als team of alleen. Met dit formulier kun je je ook voor de barbecue opgeven.
De kosten voor de barbecue zijn voor volwassenen € 15,= pp en voor kinderen tot 10 jaar € 10,= pp
De deadline voor het insturen van je opgave is 1 juni 2015!

(p.s. mocht je je individueel willen opgeven kan dit gewoon in onderstaande tabel, wij zorgen voor een leuk team!)

Mijn team heet:
..................................................................................................
Volwassenen: vermeld naam + leeftijd
1
2
3
4
5
6
7
8

Kinderen: vermeld naam + leeftijd
1
2
3
4
5
6

Ja, ik/wij doe(n) mee aan de barbecue:
Volwassenen:
Kinderen:
Speciale dieetwensen:
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Spelleiders opleidingen voor jeugdleden
Op 27 mei is er bij LHV op het veld weer een F-jeugd toernooi. De donderdag ervoor, dat is dan 24 mei, wordt in
de LHV kantine door Danny Schnieders een spelleider opleiding gegeven. Die theorie avond wordt dan tijdens het
toernooi afgerond met een praktijkdeel en hopelijk voor de cursisten met een diploma.
Voor deze opleidingsavond zijn de voorbereidingen in volle gang. Een aantal leden heeft al een directe mail
mogen ontvangen: vooraf was van een aantal mensen bekend dat ze interesse hadden. Maar er kunnen natuurlijk
nog mensen bij.
Dus: voel je er ook voor om mee te komen doen bij het leiden van wedstrijden? Kom dan de 24ste mei naar de
LHV kantine en doe mee. Het accent zal liggen op de speciale regels en de manier waarop je een jeugdwedstrijd
kunt leiden. Laat graag vooraf weten dat je langs gaat komen, dan kunnen we rekening houden met het aantal
aanmeldingen.
Sportieve groet, Danny Schneiders en Klaas Pranger.

Bardiensten veldseizoen
Het buitenseizoen is van start gegaan! Tijdens de
thuiswedstrijden zal de LHV kantine geopend zijn om alle
sporters en hun publiek te kunnen voorzien van een hapje en
drankje.
Met ingang van seizoen 2017/2018 zijn we begonnen om naast
seniorleden ook ouders in te delen. De eerste ervaringen zijn
positief: we rekenen erop dat we die stijgende lijn door kunnen
zetten
Voor de indeling van de bardiensten 2e helft veld even ter
herinnering de volgende spelregels:

●

● Op momenten dat er alcohol geschonken wordt (na
13:00 uur) is een barvrijwilliger 18 jaar of ouder. Op andere
momenten is een barvrijwilliger 16 jaar of ouder.
● Richtlijn: spelende seniorleden maximaal 3 bardiensten
in een seizoen, ouders van jeugdleden (vanaf de E-jeugd)
maximaal 2, jeugdleden vanaf 16 jaar minimaal 1 bardienst.
De richttijd voor de duur van de bardienst is 2 tot 2,5 uur.

Voor vragen over de indeling en het doorgeven van geruilde diensten: Paul Visser, Sandra van de Bospoort
(graag via email).
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