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Bouw sporthal

Het bouwen is begonnen. Op 19 mei is de eerste paal ‘geschroefd’ door de wethouders.
Als LHV zijn we actief betrokken. We praten mee over keuzes die nog gemaakt moeten worden (bijv kleuren van
de tegels en ophangpunten voor camera’s). Doordat we actief geïnformeerd worden door de bouwer, hebben we
al nuttige input kunnen geven die het gebruik van de hal zo optimaal mogelijk maakt.
het bestuur van de stichting die ons clubgebouw beheert, waarin namens LHV Mark Tilstra en Freek Augustijn
zitting hebben, is ook gesprekspartner. Er komt immers een koppeling aan het bestaande gebouw.
Bij de inrichting van het buitenterrein worden wij als vereniging goed betrokken. Er zijn plannen om ook ons
bestaande terras mee te nemen in nieuwe betegeling van het gehele plein om zo een mooie eenheid te creëren.
Daarnaast zijn er ideeën voor zonneschermen, nieuwe speeltoestellen, een sportveldje en bomen.
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Bereikbaarheid LHV tijdens Avondvierdaagse
Dinsdag 13 t/m vrijdag 16 juni start de Avondvierdaagse vanaf de parkeerplaats bij LHV. Met de fiets zijn we
gewoon bereikbaar. Kom je met de auto, dan zul je elders moeten parkeren (volg de aanwijzingen van de
verkeersregelaars) en een stukje moeten lopen.

Bardiensten in de toekomst
Huidige situatie
Op dit moment worden alleen de spelende seniorleden (vanaf 18 jaar) ingedeeld. De bardiensten vinden plaats
tijdens thuiswedstrijden van de veldcompetitie. Tijdens trainingen is de bar niet open.
Wat verandert er door de komst van de sporthal?
In februari 2018 wordt de nieuwe sporthal opgeleverd (dat is
althans de huidige planning). Dan gaan wij ook de
thuiswedstrijden van de zaalcompetitie bij onze
accommodatie spelen. Het hele jaar kunnen we dan gebruik
maken van ons clubgebouw. Bij de nieuwe hal komt geen
aparte kantine. Wij kunnen onze eigen kantine openen tijdens
wedstrijddagen, maar dan zullen we zelf de bardiensten
moeten draaien. Het aantal diensten zal daardoor meer dan
verdubbelen.
Hoe gaan we dat doen?
Een eerste stap op weg daarnaar toe, is het indelen van
ouders van jeugdleden voor bardiensten. Dit gebeurt bij veel
andere sportverenigingen ook. We starten daar na de zomervakantie mee, bij de veldcompetitie. Ouders zijn of
worden hierover apart geïnformeerd.
Daarnaast is het belangrijk dat er meer mensen in het team van ervaren barvrijwilligers komen. Dat zijn mensen
die vaker bardiensten draaien en dus goed weten hoe het allemaal werkt. Er is altijd iemand uit dit team aanwezig
in of rond de kantine. We hebben nog een jaar om te leren hoe we het allemaal goed kunnen organiseren. We
zullen daarover zeker nog vragen gaan stellen aan de leden en ouders. Schroom niet om nu al ideeën en
suggesties met ons te delen.
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Spelregelcertificaten
Ook dit jaar zijn er weer B-jeugd leden die naar de A-jeugd over zullen gaan die hun spelregelcertificaat moeten
halen. Daarvoor zijn er voor de B-jeugd enkele donderdagavonden gehouden rond spelregels en het oefenen op
de examens.
Begin volgend seizoen zullen in de LHV-kantine alle behaalde certificaten opgehangen worden. Dit als stimulans
voor degenen die hun eigen certificaat nog niet hebben.Met name ook de senioren van LHV dagen we uit om het
certificaat te halen. Voor de jeugd bieden we aan om opnieuw samen in de LHV kantine de examens voor te
bereiden en af te leggen. Heb je belangstelling, laat het dan weten aan Danny Schneiders of Klaas Pranger. Dan
regelen zij zo spoedig mogelijk een avond om er samen voor te gaan!

Hummel sponsorcontract LHV
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.
Na het inleveren van alle teamtassen met kleding (na de laatste wedstrijden) wordt bekeken welke teams we het
komend seizoen al in het nieuw gaan steken. Met shirt-sponsoring
kan dat nog versneld worden: dus weet, ken of ben je iemand die
zijn of haar (bedrijfs)naam nog aan een LHV team wil verbinden: laat
het dan direct weten!
In de ALV is besproken dat we graag alle teams in het nieuwe tenue
willen steken.
Onze financiële situatie laat dat echter niet toe.
Komt nog bij dat we dan niet optimaal van de Hummel sponsor
mogelijkheden gebruik maken.
Het LHV kledingfonds gaat ook i.v.m. werving van sponsoren, uit van
vervanging elke 4 jaar.
En dan elk jaar voor 3 teams.
In de volgende Nieuwsbrief hopen we de link naar de Hummel
webshop te kunnen presenteren.
Tegelijk laten we dan weten welke teams het nieuwe tenue al zullen
dragen met ingang van seizoen 2017-2018.
Sportieve groet, Caroline van der Wel (kleding coördinatie) en Klaas Pranger (a.i. Sponsoring).
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Beach handbal
Binnen het NHV wordt ingezet op het beter op de kaart zetten van Beach Handball.
De organisatie van het NK wordt met het jaar professioneler opgezet en de
werving voor de landelijke teams is opgezet. Verder doet Nederland internationaal
ook goed mee. Zo zijn er diverse internationale scheidsrechters(koppels) en ook
delegates / waarnemers.Onder andere de dames teams van Westsite, OHC, Voorwaarts en Camelot doen
internationaal mee.
Op de NHV website, kun je onder Beach volop materiaal bekijken over Beach Handball. Maar natuurlijk ook
gewoon op YouTube.
Om deel te nemen aan het NK, moet je als team genoeg punten verzamelen. En dat doe je door aan toernooien
deel te nemen. Die staan allemaal in de Beach Tour kalender.
Op dit moment doen er 2 LHV leden mee aan die Beach Tour 2016-2017 en ook 2017-2018. Dat zijn onze beach
handball scheidsrechters Mark Tilstra en Klaas Pranger. Samen staan ze op het NK 2016 op 9 juli op het
Molecaten Park Flevostrand te Biddinghuizen. Vooraf hebben ze beide hun HS3 opleiding gedaan en zullen de
proeve van bekwaamheid op dat toernooi afronden.
Voor Klaas is het beach avontuur al in 2004 met het NK begonnen, samen met Mark is hij sinds 2 jaar actief.
Vorige jaren op toernooien in Enschede, Borne en Bergen aan Zee. Dit jaar in Oosterhout (OHC’01 was op 21
mei) en in Apeldoorn (Achilles toernooi 18 juni). Na het NK zijn ze het 2e weekend in September nog in Borne.
Mocht je ook eens mee willen, check dan de Tour kalender en meld je aan!
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Familietoernooi 11 juni 2017. Geef je op voor 1 juni!
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Vrijwilligersavond 2017
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LHV in Sportclub in beeld (Leusden Nu, 10 mei)

Facebook
De laatste nieuwtjes over en door LHV gaan via Facebook. Vind jij onze Facebook-pagina al leuk?
https://www.facebook.com/Lhvhandbal/

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

www.lhvleusden.nl

©2016 Leusder Handbal Vereniging

