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20 jaar schoolhandbaltoernooi, hoe gaat het verder...?
Op 28 februari j.l. is voor de 20e keer het schoolhandbaltoernooi
georganiseerd. Het was een gezellig, leuke en sportieve dag
waar in totaal 352 schoolkinderen aan mee hebben gedaan.
Tijdens deze dag hebben wij, de schoolhandbalcommissie, veel
hulp gehad van de vrijwilligers en hier zijn wij heel blij mee.
Zonder deze hulp is het niet mogelijk om deze dag te
organiseren. Wij zijn dan ook trots dat er zoveel actieve leden
van de LHV meewerken om dit toernooi in goede banen te
leiden.
Een extra pluim voor de jeugd die zich op deze dag ingezet
heeft om teams te begeleiden, te fluiten en een grote bijdrage
hebben geleverd om dit toernooi goed te laten verlopen.
Voordat het toernooi gehouden kan worden moet
er, achter de schermen, veel geregeld worden.
Hier wil ik dan mijn medecommissieleden
Jacqueline Tijmensen en To Schoenmakers voor
bedanken. Met zijn drieën zijn we druk bezig met
organisatie van het toernooi. Met name To is in
de afgelopen 20 jaar zeer actief bezig geweest
met het schoolhandbal en heeft ze dit altijd met
veel plezier gedaan Maar na 20 jaar wil ze graag
het stokje overdragen aan iemand anders. Ze
heeft aangegeven dat ze nog wel trainingen wil
gaan geven op de scholen om de schoolkinderen
de enthousiasmeren voor het handbal maar de
verdere taken die ze heeft vervuld in de
commissie wil ze graag overdragen.
Hierbij dan ook de volgende vraag: Wie vindt het leuk om samen met Jacqueline en mij (Anita) de organisatie van
de volgende schoolhandbaltoernooien op zich nemen? We zoeken meerdere mensen!
Ben je enthousiast maar heb je nog wel een aantal vragen schroom niet om Jacqueline of mij deze vragen te
stellen of ze via de mail naar lhvschoolhandbal@live te sturen.
Tijdens de Avond van LHV op vrijdag 6 april staat het Schoolhandbaltoernooi centraal aan de tafel van de
vrijwilligerscommissie. We willen graag horen hoe jij denkt dat het toernooi georganiseerd kan worden. We zien
uit naar een goed gesprek daarover op 6 april!
Groeten, Anita Oldenburger
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Sporthal geopend
Op zaterdag 3 maart 2018 is “Sportcentrum Buiningpark” geopend! Namens de sportverenigingen sprak onze
voorzitter Marita Voogt een dankwoord uit. Ook Suzanne, Sacha, Odin en Yenthe beleefden een paar prachtige
minutes of fame! Zij gaven een handbaldemo in de spotlights. Beelden ervan kun je op onze Facebookpagina
terugvinden.

Inmiddels hebben we onze eerste trainingen in de nieuwe hal gehouden. Nu het zaalseizoen bijna afgelopen is,
hebben we de tijd om ons verder voor te bereiden op het gebruik van de hal, in het nieuwe seizoen ook voor de
wedstrijden.
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Wil jij overdag sporten in de nieuwe sporthal?
Naar aanleiding van gesprekken met diverse ouders en oud leden heb ik het plan opgevat om in de nieuwe
sporthal op maandag een uurtje sporten voor volwassenen te organiseren samen met een paar studenten van de
MBO sportopleiding.
Het is uiteraard voor iedereen mogelijk om lekker te bewegen op een sportschool, maar het is ook leuk om met
een groep een balsport te doen, laagdrempelig, afgestemd op het niveau van de groep. Dit hoeft niet alleen
handbal te zijn, kan ook een andere balsport zijn, alles in combinatie met fitness oefeningen.
Deze oproep is bedoeld om na te gaan of er voldoende animo is. Heb je interesse of wil je meer informatie!!!
Neem contact op met To Schoenmakers (email, mobiel 06-51881858)

SNO ook op woensdag in onze kantine
De Sportieve Naschoolse Opvang (SNO) gebruikt al enkele jaren de kantine
van LHV voor haar SNO plus en Hink Stap Sprong groepen. Tot nu toe was dat
altijd op maandag, dinsdag en donderdag. SNO wil een extra groep starten op
woensdag en heeft ons gevraagd of dat in onze kantine kan. Voor ons als club
een mooie versteviging van de samenwerking met SNO en het levert extra
inkomsten op. Wat nieuw is, is dat de opvang van SNO op woensdag 1,5 uur
overlapt met onze jeugdtrainingen. SNO kan alleen opvang in onze kantine
verzorgen als er geen andere gebruikers zijn op dat moment.

In overleg met de TC hebben we besloten om het dit veldseizoen te gaan proberen, waarbij we de volgende
afspraken hebben gemaakt:
● Trainers, kinderen en ouders gebruiken tot 18:30 uur niet de kantine van LHV.
● De kleedkamers en toiletten zijn via het terras bereikbaar, daar kan ook water gedronken worden.
● Bij noodweer kunnen de kinderen opgevangen worden in de kantine, samen met de kinderen van SNO.
● Daarnaast is er een afspraak gemaakt over trainers die iets willen eten of koffie willen drinken en daarvoor
de keuken gebruiken.
Wanneer ouders tijdens de training van hun kind binnen willen zitten, zijn er mogelijkheden in de nieuwe sporthal.
Als ouders dat willen, kunnen we kijken of we in de gang naast de kantine van Antilopen tafels en stoelen kunnen
neerzetten.
We hopen dat het zo voor iedereen werkbaar is en zijn benieuwd naar hoe het ervaren wordt. We realiseren ons
dat het voor trainers, kinderen en ouders nadelen heeft. Bij korfbalclub Antilopen gaat het al op deze manier, en
naar tevredenheid. We hopen dat dat bij LHV ook gaat lukken!
Vragen of opmerkingen zijn welkom bij het bestuur!
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Bardiensten veldseizoen
Het buitenseizoen gaat bijna van start! Afgelopen week is het
voorlopig wedstrijdschema veld verstuurd. Tijdens deze
wedstrijden 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. Ondertussen hebben we op
basis van enquêteresultaten een voorstel gemaakt over hoe de
bardiensten te organiseren als volgend seizoen ook de
zaalwedstrijden bij onze accommodatie gespeeld worden. Het
voorstel is een van de stukken voor de Avond van LHV op
vrijdag 6 april.
Voor de indeling van de bardiensten 2e helft veld nemen we
alvast een voorschot op het voorstel. We gaan uit van 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.
We maken het mogelijk om vooraf tot een bepaald moment in te tekenen op een dienst. Daarna delen we
op naam verder in.

Via de mail heb je als het goed is een link naar het intekendocument ontvangen. Heb je je nog niet ingetekend?
Het kan tot 1 april. Daarna delen wij de diensten definitief in. Daarna is het definitieve rooster
via de website van LHV in te zien->kantine->bardienstrooster
Voor vragen over de indeling en het doorgeven van geruilde diensten: Paul Visser, Sandra van de Bospoort
(graag via email).
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Veranderingen in privacywetgeving (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere
regelgeving op het gebied van privacy, de
zogeheten Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze regelgeving is
van toepassing op alle organisaties in Nederland en
geldt dus ook voor sportverenigingen. Als LHV
moeten wij met onze ledenadministratie en
vastleggingen voldoen aan de AVG. We zijn
verplicht tot het beschermen van de
persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en alle
andere personen van wie we persoonsgegevens
verwerken.
Het bestuur zal samen met de ledenadministratie
onderzoeken wat we in onze werkwijze moeten veranderen en hoe we dat kunnen doen. Zo moeten we
bijvoorbeeld gaan heroverwegen aan wie we updates van de ledenlijst sturen. Nu doen we dat aan een brede
groep van vrijwilligers, waarvan sommigen bijvoorbeeld de emailadressen gebruiken voor mailings vanuit bestuur,
vrijwilligerscommissie of activiteitencommissie. Een ander voorbeeld: al eerder hebben we in de nieuwsbrief een
stuk geplaatst over het gebruik van naam en foto van bondsleden in de HandbalNL app. Door spelend lid te
worden van LHV, word je automatisch ook lid van de bond en komen deze gegevens van jou in de HandbalNL
app terecht. Scheidsrechters en coaches gebruiken ze voor het digitale wedstrijdformulier. Maar daarnaast
kunnen alle gebruikers van de app in heel Nederland jouw gegevens vinden door te zoeken binnen verenigingen,
tenzij je zelf een ander privacy niveau instelt. We willen er als LHV in ieder geval voor zorgen dat onze leden goed
geïnformeerd zijn over wat wij en de bond met persoonsgegevens doen. Als je daar vragen over hebt, horen we
die als bestuur graag.
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Nl doet bij LHV
Dank aan alle vrijwilligers die met Nl doet hebben geholpen bij LHV: (jeugd)leden en ouders, de handige Mika die
maatschappelijke stage kwam doen en GroenLinks PvdA Leusden. Ontzettend veel gedaan, dank voor alle hulp!
Nu kan iedereen weer gebruik maken van een schone en opgeknapte accommodatie.
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Jantje Beton Collecte
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Activiteitencommissie
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