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Koken bij LHV
Het gezamenlijk koken en eten in de LHV kantine wordt ook in 2017 weer opgepakt.
Op 5 februari gaan Corina en Arjan weer aan de slag en maken ze 3 soorten pasta.
Op 19 maart gaan Ivonna en Klaas het eerder al uitgeprobeerde Griekse eten serveren.
Zoals te doen gebruikelijk:
- kantine open vanaf 17:00u, eten om 18:00u.
- kosten worden ter plekke verrekend onder alle aanwezigen
- aanmelden uiterlijk de donderdag voor het eten (dus donderdag 2 februari en 16 maart).
Aanmelden bij k.pranger@planet.nl
Wil je ook een keertje voor de groep koken? Laat het weten op welke datum je dat wilt doen.
We zijn altijd opzoek naar nieuwe koks.
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Van 13 tot 25 februari 2017 is de collecte van Jantje Beton
We collecteren dan voor Jantje Beton en voor LHV, want de helft van de opbrengst is voor onze eigen club.
De jeugd-leden collecteren traditioneel elk jaar gezamenlijk, voor de jongste jeugdleden is dat dit jaar nieuw.
Daarnaast zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die één of twee avonden een uurtje willen meelopen.
We gaan dit jaar op d
 onderdag 16 februari en donderdag 23 februari v an
17:30 tot 19.30 collecteren.
Op donderdag 16 februari gaan we met de D, E en F jeugd lopen.
Op 23 februari gaan we met de B-jeugdteams op pad.
We gaan ervan uit dat alle jeugdleden meelopen.
Ook een traditie: we eindigen elke collecte dag samen met de groep en
nuttigen wat lekkers in onze kantine.
Natuurlijk zijn de ouders van onze jeugdleden van harte uitgenodigd om mee te
komen lopen.
Indien je als volwassene wilt meelopen, geef je dan zo snel mogelijk op via mailadres: klaaspranger@me.com.
De jeugdleden krijgen nog nadere aankondigingen langs, maar natuurlijk mag je je al aanmelden.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan telefonisch contact op met Andries (06-49868586) of
Klaas(06-53715328).

Sponsorovereenkomst met Hummel?
Zoals vorige keer gemeld, is er overleg met Hummel om te
komen tot een soort sponsor overeenkomst.
Daarbij zou dan ook een LHV Hummel Webshop beschikbaar
komen met Hummel producten met LHV logo.
Tevens wordt dan een korting gegeven op de team kleding
die we bij Hummel aanschaffen.
Caroline en Klaas zijn onlangs op bezoek geweest bij
Hummel in Deventer en bereiden nu e.e.a. verder voor.
Begin februari wordt in de bestuursvergadering e.e.a. nader
besproken.
Op de foto Caroline en Klaas met op de paspoppen de
nieuwe kledinglijnen van Hummel.
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LHV zoekt …. beamer
Bij veel mensen staat thuis of op het werk nog wel eens apparatuur (versterker, CD/DVD-speler, boxen) die niet
meer gebruikt wordt.
Als LHV willen we natuurlijk steeds de kosten laag houden, dus blijven we op zoek naar bruikbare spullen.
Zo is op dit moment de Beamer die in de kantine hing, op het einde van zijn levensduur.
Dus zoeken we een vervanger: wellicht heeft iemand of zelf of via het werk een andere beschikbaar.
Laat het weten aan het bestuur!

Jongens gezocht voor onderzoek NHV
Voor een onderzoek naar jongenshandbal zoekt de handbalbond
jongens in de leeftijd 11-14 jaar. Ze zoeken jongens in drie categorieën:
jongens die handballen, jongens die hebben gehandbald maar zijn
gestopt en jongens die nooit hebben gehandbald. In Amersfoort is in de
avond van 6 maart de bijeenkomst voor de laatste twee doelgroepen.
Weet jij iemand die hieraan mee zou willen doen? Hij zal beloond worden
met een cadeaubon van 50 euro. Kijk voor meer informatie op de website
van het NHV.

Facebook
De laatste nieuwtjes over en door LHV gaan steeds vaker via Facebook. We werken eraan om op onze website
een feed vanuit Facebook te krijgen. Dan kan iedereen steeds sneller op de hoogte zijn! Vind jij onze
Facebook-pagina al leuk? https://www.facebook.com/Lhvhandbal/
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Sportlinked app

Op de hoogte blijven van jouw team (of dat van uw kind), de prestaties en het programma? Download dan de
Sportlinked app. 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.
Als je de app gedownload hebt, moet je je registreren met het NHV relatienummer en het emailadres waarmee jij
of uw kind bij LHV geregistreerd staat. Weet je deze niet? Vraag het op d.m.v. een email aan Julien Voogt, onze
ledenadministratie.
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