Nieuwsbrief januari 2018
Hoge respons enquête diensten en kantine
Beste leden en ouders,
Dank voor het massaal invullen van de enquête over (bar)diensten en kantine. Wij
werken de resultaten momenteel uit in een presentatie en bespreken die
binnenkort met een aantal commissies. Daarna zullen we de resultaten met de
leden en ouders delen en doen we een voorstel voor een plan van aanpak.
Tijdens de Avond van LHV, die dit jaar op vrijdag 6 april gehouden wordt, is er
gelegenheid om er met elkaar over te spreken en stellen we het plan van aanpak
vast.
Bestuur LHV

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

Schrijf alvast in je agenda:
vrijdag 6 april Avond van LHV
Na het succes van vorig jaar houden we onze Algemene Leden Vergadering weer
in deze nieuwe stijl.
De ALV saai? Ja, best wel. Dat gaan we dus anders doen!
Alles wat je wilt vragen, zeggen, voorstellen, dat kan op de Avond van LHV. En ben je
uitgepraat over een onderwerp, dan loop je door naar een andere tafel. Natuurlijk
onder het genot van een drankje en een klein hapje.
Voor: ouders, leden (vanaf B jeugd) en vrijwilligers.
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Grensoverschrijdend gedrag - wat doen we als LHV?
NOC*NSF heeft laten onderzoeken hoe grensoverschrijdend gedrag in de sport wordt ervaren en welk
everbeteringen er mogelijk zijn. Een van de conclusies was dat een op de acht sporters seksuele intimidatie
ervaart. Daar zijn we van geschrokken. Aanleiding voor het bestuur om samen te gaan zitten met onze
vertrouwenscontactpersoon (VCP), Corina Jantzen, en te bespreken wat we op dit vlak meer of beter kunnen
doen als LHV. Daar zijn een aantal acties uit voortgekomen.
●

De rol en informatie over onze vertrouwenscontactpersoon maken we beter bekend. Op de website
hebben we onder Clubinfo een stuk hierover geplaatst.

“De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die
een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten,
discriminatie en agressie binnen de vereniging LHV) en hier met iemand over wil praten. De
vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwer,
bestuurders etc. Daarnaast wordt van de vertrouwenscontactpersoon verwacht dat hij/zij bijdraagt aan het nemen
van preventieve maatregelen.”
De tekst zal de komende tijd nog verder aangevuld worden. Sinds kort werken we samen met onze
buurvereniging Antilopen. Wanneer je met iemand vertrouwelijk wil spreken die nog wat verder van onze
club af staat, kun je ook contact opnemen met een van de vertrouwenscontactpersonen van Antilopen. De
contactgegevens vind je op de website.
●
●
●

We gaan een risico-inventarisatie uitvoeren, waarbij we ook enkele leden en vrijwilligers betrekken.
We gaan onze gedragscode weer eens doornemen en updaten, o.a. met regels voor social media gebruik.
We willen een VOG aanvraag voor (jeugd)trainers, coaches en begeleiders gaan instellen. Dit is gratis
voor sportverenigingen. Alle vrijwilligers die dit betreft worden hier binnenkort nader over geïnformeerd.
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Sporthal update: het is bijna zover!!!
Op zaterdag 3 maart 2018 zal
“Sportcentrum Buiningpark” geopend
gaan worden! Wat een mijlpaal!
Die middag en avond organiseren we
samen met andere verenigingen, de
gemeente en buurtsportcoaches
verschillende activiteiten om dit feest
te vieren. Zorg dat je erbij bent. Meer
informatie volgt!
Kun je niet wachten tot 3 maart, kom
dan op donderdag 1 februari om
19:30 uur naar de kantine. Jan Costa
van Bloemendal Bouw, geeft dan
voor LHV een rondleiding door de
nieuwe hal.
Als alles goed gaat (materiaal, vloer) gaan we vanaf 3 maart de trainingen op woensdagen en deels op
maandagen in de nieuwe hal geven. De trainers informeren jullie daar t.z.t. over. Alle wedstrijden van dit seizoen
blijven we in de Korf spelen.

Nl doet bij LHV
Op zaterdag 10 maart 2018 gaan we weer aan de slag in en rond het clubhuis. Dit jaar gaan we o.a. de lampen in
de kantine vervangen door LED-lampen. Daarnaast zijn er plannen voor schilderwerk en maken we buiten de boel
weer aan kant. We hebben al enkele aanmeldingen van vrijwilligers via de website van Nl Doet. Daarbij ook een
scholier die haar maatschappelijke stage op deze manier invult. Kom ook je maatschappelijke stage doen bij LHV
op die dag! En verder voor iedereen die de club bij deze eenmalige actie wil komen helpen. Hoe meer mensen,
hoe mooier onze accommodatie! Meld je bij Sandra van de Bospoort van de vrijwilligerscommissie of Marita
Voogt van het bestuur.
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HandbalNL app: aandacht voor privacy!
Veel LHV-ers gebruiken inmiddels de HandbalNL app. Je kunt in de app allerlei informatie over de competitie
vinden, zoals programma, uitslagen standen etc.
Wanneer je je met je NHV relatienummer (zie de ledenlijst) en het email-adres zoals dat in de ledenlijst staat
aanmeldt, krijg je automatisch de gegevens van jouw eigen wedstrijden. Maar ook niet leden kunnen de app
gebruiken, zij kunnen dan binnen alle verenigingen hun favoriete teams opzoeken.
Als club stimuleren we het gebruik van de app. In dit bericht willen we aandacht vragen voor de
privacy-instellingen. Alle gebruikers van de app kunnen teams opzoeken en krijgen dan informatie wie er in die
teams spelen. Afhankelijk van jouw eigen privacy instelling, kunnen mensen dan jouw naam en/of foto zien. In de
app kun je onder persoonlijke instellingen je privacy niveau zelf aanpassen. NB: de scheidsrechter en de officials
van het team waartegen je speelt, kunnen binnen het digitale wedstrijdformulier voor de betreffende wedstrijd
altijd je naam en foto zien. Dit is nodig om de spelers te controleren.
Ga via het menu naar “Instellingen” onder Algemeen.
Ga naar Mijn persoonsgegevens. Onderaan dit scherm vind je de privacy instellingen en kun je kiezen uit drie
niveaus. De website van Sportlink geeft meer informatie over de zichtbaarheid van je naam en foto bij elk van de
niveaus.

Pub Quiz
12 januari jl. was er een super gezellige pub quiz. Veel teams hebben gestreden om de eerste plek met
veelzijdige vragen over 2017. Ook jeugdleden waren aanwezig. Zij vormden met hun ouders/familie of
seniorleden een team. Die vonden het zo leuk dat ze vaker willen komen! De vragen werden met enthousiasme
en een flinke dosis humor door Steven gesteld.
De verschillen waren erg klein; met 1 punt verschil heeft Martijn met zijn familie weer gewonnen. Kan jij hem
verslaan met jouw team? Je kunt deze uitdaging aan op vrijdag 9 februari, wederom met Steven als quizmaster.
Je kunt ook alleen komen, dan word je op de avond zelf bij een team ingedeeld.
Kom je ook???
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LHV schoolhandbal 28 februari: de 20e editie
Woensdag 28 februari 2018 (voorjaarsvakantie) staat sporthal De Korf weer bol van enthousiaste
basisschoolleerlingen die hun school vertegenwoordigen tijdens ons schoolhandbaltoernooi.
In de ochtenduren spelen de leerlingen uit de groepen 3,4,5 en 6. ’s Middags spelen de groepen 7 en 8 op het
hele veld.
Kunnen we weer op je hulp rekenen op deze dag? Je kunt ons ondersteunen door een groep te begeleiden in de
ochtend of de middag. We zoeken spelleiders om de wedstrijdjes te fluiten; hulp in de Korfzaal enz.
Heb je in de eerste drie weken van februari overdag tijd, dan kun je ook helpen bij de handbalclinics die tijdens de
gymlessen worden gegeven.
Kortom ga je niet op wintersport... en ... sla je een keer uitslapen over!! kom dan naar De korf.
Je kunt je opgeven bij To Schoenmakers (stuur een appje naar 06-51881858)
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Aankondiging Jantje Beton Collecte
In de week van 5 t/m 10 maart vindt de jaarlijkse Jantje Betoncollecte plaats. We collecteren dan behalve voor
Jantje ook voor LHV. De helft van de opbrengst is ook dit jaar weer voor onze club. De jeugdleden collecteren
traditioneel gezamenlijk. We gaan dit jaar op dinsdagavond 6 maart in de Tabaksteeg collecteren met de C- en
E-jeugd. Op donderdagavond 8 maart gaan we in het Vliet en de Eurowoningen lopen met de B en D Jeugd. We
collecteren die dagen van 17:00 tot 19.30.
Donderdag 8 maart eindigen we weer met het geld tellen in onze kantine.
Dus hou de avond vrij waarop je team gaat collecteren!
Daarnaast zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die één of twee
avonden willen meelopen.
Indien je wilt meelopen of op een andere manier wilt helpen, geef je
dan zo snel mogelijk op via mail.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ook telefonisch contact opnemen met Andries (06-49868586) of Klaas
(06-53715328).
Sportieve groet, Klaas en Andries
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Activiteitencommissie

Aanvullende activiteiten
●
●
●
●
●

donderdag 1 februari 19:30 uur Rondleiding sporthal
woensdag 28 februari: Schoolhandbaltoernooi
dinsdag 6 maart 17:00 uur: Jantje Beton collecte E en C jeugd
donderdag 8 maart 17:00 uur: Jantje Beton collecte D en B jeugd
zaterdag 10 maart: Nl Doet
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Floortje wint de prijs van Laura!
Laura van der Heijden stelde het officiële WK tasje, gesigneerd en al, ter beschikking aan een van de jeugdleden
van LHV. Op Facebook vroeg zij aan onze jeugdleden waarom zij handballen bij LHV zo leuk vinden? Laura koos
voor de reactie van Floortje Verzuu, uit onze F jeugd:
Ik ben 7 jaar en zit nu bijna 2 jaar op handbal. LHV is de leukste club omdat ik nu ook 5 vriendinnetjes lid gemaakt
heb.. En Carin, To en mama de beste trainers zijn.
Ik wil later net zo goed worden als jij en ik speel ook altijd met nummer 6.
Groetjes van Floortje Verzuu
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Jaaroverzicht 2017
2017 was het jaar van de start van de bouw van de nieuwe sporthal, de introductie van het nieuwe clubshirt en de
3e plaats van de Nl dames op het WK (klik op de afbeelding voor groter versie)
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