Nieuwsbrief november 2017
Enquete diensten en kantine
Beste leden en ouders,
Bij LHV delen we seniorleden en ouders van jeugdleden in voor diensten rondom
de wedstrijden. Vervoer, velddienst, zaaldienst en tijdwaarnemen. Voor
bardiensten deelden we eerder alleen senioren in. Met de komst van de nieuwe
sporthal bij onze kantine gaat het aantal bardiensten meer dan verdubbelen.
Daarom delen we vanaf dit seizoen ook ouders vanaf de E-jeugd in voor
bardienst. De eerste ouders hebben inmiddels een bardienst gedraaid.
Maar er zijn nog een aantal keuzes te maken en daarom willen we graag weten
hoe jij erover denkt. We hebben een aantal vragen over de diensten en de kantine
aan jou als speler of ouder, zodat we met elkaar de dingen zo goed mogelijk
kunnen organiseren.

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

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. Het kan anoniem, wel
horen we graag vanuit welk(e) team(s) je de enquête invult. Ben jij zowel spelend
lid als ouder van een jeugdlid en kijk je vanuit deze rollen anders tegen de vragen
aan, dan kun je de enquête meermalen invullen en aangeven vanuit welke rol je
de enquête invult. Je kunt de enquête invullen t/m 26 november.

Heb jij de Enquête nog niet ingevuld? Doe het dan alsnog!
Klik op de link hieronder:
FORMULIER INVULLEN
Namens bestuur en commissies: Bedankt!
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Sporthal update

Via berichten van bouwbedrijf Bloemendal op social media blijven we mooi op de hoogte van de vorderingen van
de bouw. De verwachte oplevering is momenteel rond 1 maart 2018. Mogelijk dat we nog net een laatste stukje
van het zaalseizoen in de nieuwe hal kunnen beleven. Hoe en wat precies wordt op dit moment door de
Technische Commissie en het bestuur besproken. We hebben net als andere verenigingen onze aanvraag voor
zaalhuur in de nieuwe situatie gedaan. Het Sportbedrijf verdeelt de zaaluren volgens het gemeentelijk
toewijzingsbeleid. Omdat sportzaal de Meent verdwijnt, is er sprake van een hele nieuwe verdeling. We hopen
daarover snel meer duidelijkheid te hebben. Daarnaast is de Stichting Clubgebouw samen met de besturen van
Antilopen en LHV druk in gesprek met de gemeente over de aansluiting op het bestaande pand en de nieuwe
beheerssituatie. De stichting zal twee kleedkamers (de rode, die aan de kant van Antilopen) gaan verhuren aan
de gemeente voor de gebruikers van de sporthal.

LHV was op de Matchbeurs

To Schoenmakers en Marita Voogt zijn 17 november namens LHV op de Matchbeurs
geweest. Een mooi evenement waarin bedrijven en maatschappelijke organisaties
matches met elkaar kunnen sluiten. Wij hebben een match gesloten met de
Rabobank. Zij gaat kijken of ze ons aan gadgets voor het 20e schoolhandbaltoernooi
kan helpen. Van vorig jaar stond nog een match tussen LHV en dames 1 van
voetbalvereniging Achterveld. We gaan in het zomerseizoen de voetbaldames een
handbalclinic geven. We hebben kennis gemaakt met de nieuwe
verenigingsmanager van Impala, zij gaat voor 2 dagen in de week professioneel voor
Impala aan de slag. We spraken verder met een bestuurder van een lokale politieke
partij en met een bedrijfje dat de audio in de nieuwe sporthal verzorgt. We hebben de
wens om camerabeeld live vanuit de sporthal in onze kantine te krijgen. Hij kan ons daarover adviseren.
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LHV shirtsponsoring
Ook dit jaar blijft Truckparts de heren senioren shirt sponsor. Het contract
daarin de afspraak is gemeenschappelijk ondertekend. Natuurlijk wil ik
via deze weg Hans en Wil nogmaals bedanken voor hun jarenlange
ondersteuning van onze club.
Mocht jij ook iemand kennen of zelfs iemand zijn die een team wil
sponsoren, laat het dan weten.
Er is een sponsor flyer beschikbaar met een eerste overzicht van de
mogelijkheden.
Op http://lhvleusden.nl/sponsoring/ kun je de voorbeelden nalezen.

met
ook

Namens de LHV Sponsor commissie, Klaas Pranger.

Spelregelcertificaten
Inmiddels hebben meer dan 35 LHV leden hun spelregelcertificaat behaald.
Voor het NHV geldt als regel dat bij de voergang van de B- naar de A-jeugd het certificaat behaald moet worden.
Deze regel geldt al 3 jaar. Alle LHV leden die deze leeftijdsgrens over zijn, worden gestimuleerd om het bewijs te
behalen. Ook en met name de senior leden worden hiervoor uitgenodigd.
Danny Schneiders en Klaas Pranger benaderen de jeugdleden die dit jaar onder de verplichting vallen.
Mocht je mee willen doen met het voorbereiden op het behalen van het certificaat: je bent ook welkom!
Je kunt zelf op de LHV-site onder Handbal bij Spelregelkennis al wat zaken terugvinden.
Klik daarvoor op http://lhvleusden.nl/spelregelkennis/
Zoals gezegd: we willen je ondersteunen! Binnenkort wordt een avond voor de jeugdleden in de LHV kantine
gehouden. Dan kun je met je laptop langskomen en gewoon meedoen in het voorbereiden of zelfs het afleggen
van het examen. Heel veel succes gewenst met het verder verdiepen van je spelregelkennis!
Sportieve groet, Klaas.

November 2017 LHV Nieuwsbrief is een uitgaven van de Leusder Handbal Vereniging (LHV).
Ideeën, tips, kopij? Mail naar lhv@handbal.nl

www.lhvleusden.nl

©2017 Leusder Handbal Vereniging

WK handbal dames!
Het WK begint op 1 december. Het Nederlands team speelt haar eerste wedstrijd op zaterdag 2 december. De
wedstrijden in de poulefasen die in de avond worden gespeeld, kijken we met elkaar in de kantine. Als Nederland
de poulefase doorstaat, kijken we daarna of we ook de volgende wedstrijden in de kantine kunnen kijken. Zie ook
het overzicht van de activiteitencommissie!
Zaterdag 2 december 18:00 uur
Zondag 3 december 18:00 uur
Vrijdag 8 december 18:00 uur

En hoe is het intussen met Laura in Hongarije? Lees het (Engelstalige) interview hieronder.
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Van de activiteitencommissie
Tot kerst valt er nog een hoop te beleven in de LHV-kantine.
Hieronder een overzicht van de activiteiten, er zijn wat aanpassingen de komende tijd in de kalender betreffende
het koken en de klaverjas/spelletjesavond. Er worden WK handbalwedstrijden gekeken in de kantine en we
hebben een vuurwerkshow met eten vooraf en een filmavond erna! L
 ET OP meld je voor 7 december aan voor
het eten bij Evelien.
We hopen veel van jullie te zien in de LHV-kantine!
*Vrijdag 24 november: Pubquiz
Je hoeft je hier niet voor op te geven. Je kunt met je team langskomen of je aansluiten bij een ander team. De
kantine is open vanaf 20.00 uur en we starten om 20.30 uur. Per team max. 5 personen, kosten 15 euro per team.
*Zaterdag 2 december: WK dames handbal kijken
Kantine open om 17.30, gezellig samen de dames aanmoedigen! De wedstrijd start om 18.00 uur. Evt. kan er met
de aanwezigen besloten worden eten te bestellen.
*Zondag 3 december: WK dames handbal kijken
Kantine open om 17.30, gezellig samen de dames aanmoedigen! De wedstrijd start om 18.00 uur. Evt. kan er met
de aanwezigen besloten worden eten te bestellen.
*Vrijdag 8 december: WK dames handbal kijken
Kantine open om 17.30, gezellig samen de dames aanmoedigen! De wedstrijd start om 18.00 uur. Evt. kan er met
de aanwezigen besloten worden eten te bestellen.
*Zaterdag 9 december: Eten in de kantine, vuurwerkshow én filmavond
Zie aankondiging hieronder. LET OP opgeven voor het eten voor 7 december, voor de vuurwerkshow en
filmavond hoef je je niet op te geven! Gratis hapjes bij de film. D
 e eerste film (20:30 uur) is voor alle leeftijden, de
tweede voor boven de 16 jaar.
*Vrijdag 15 december: Klaverjas- en spelletjesavond.
Kantine open om 19.30 uur. Het kaarten start om 19.45. Graag van tevoren opgeven bij To.
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HandbalNL app vervangt Sportlinked app
Op de hoogte blijven van jouw team (of dat van uw kind), de prestaties en het programma? Download dan nieuwe
HandbalNL app. Als je al Sportlinked gebruikte, kun je met dezelfde inloggegevens zo aan de slag. Nieuwe
gebruiker? Registreer je met behulp van je NHV relatienummer en email-adres van de ledenlijst. Je kunt snel alle
uitslagen van teams in de poule inzien. Of die van andere LHV teams. Ook kun je er leuke statistieken vinden en
bijvoorbeeld de route naar de sporthal of het handbalveld waar het team moet spelen.

Hummel en LHV: webshop en nieuw tenue!
LHV heeft met Hummel een 6 jarig contract afgesloten om dat merk kleding te blijven gebruiken.
In ruil daarvoor sponsort Hummel ons met een mooi bedrag per jaar: te besteden aan Hummel artikelen.
Daarbij komt er een Hummel - LHV webshop, benaderbaar vanaf de LHV-site. In samenwerking met Paul Pessel
Sport kun je hier al jouw Hummel-artikelen bestellen, ook met LHV logo of je eigen naam erop!
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