Nieuwsbrief november 2018
LHV rookvrij, op weg naar een rookvrije
generatie!
Sinds eind september is tijdens activiteiten van LHV het terras en het pad langs
het veld rookvrij. Roken? Dan aan de voorkant van het gebouw. We hebben veel
positieve reacties gekregen. Er is begrip en waardering voor. Dank daarvoor!
Onze buurvereniging Antilopen heeft inmiddels besloten om vanaf 1 januari 2019
ook rookvrij te worden. Dat betekent dat er helemaal niet meer gerookt zal gaan
worden op de binnenplaats. We gaan met Antilopen en de gemeente kijken naar
een permanente oplossing om te voorkomen dat aan de voorkant van het gebouw
sigarettenpeuken op de grond komen te liggen. Tot 1 januari zetten we er op
wedstrijddagen de rookzuil neer. Staat die er niet? Vraag het bij de bar!

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

Bijgaand de foto
van het eerste
rookvrije
F-jeugd toernooi
bij LHV.
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Taken en vrijwilligers
Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Van bestuurslid tot barmedewerker, van
trainer tot commissielid of scheidsrechter: vrijwilligers organiseren de vereniging.
Bij LHV zijn veel vrijwilligers actief en daar zijn we trots op. Maar er blijven ook taken liggen en er zijn mensen die
eigenlijk te veel belast zijn. Samen het plezier van de vereniging, betekent ook samen de schouders eronder. Als
we allemaal een taak oppakken blijft het voor iedereen leuk en behapbaar!
Daarbij maken we onderscheid in taken en vrijwilligerswerk:
· Onder oudertaken verstaan we rijbeurten en hulp bij sociale teamactiviteiten. Van de ouders/verzorgers van
(jongste) jeugdleden wordt verwacht dat zij met elkaar deze taken uitvoeren voor het team van het eigen kind.
· Verplichte taken voor alle (ouders/verzorgers van onze) leden zijn de bardienst, zaal/tijddienst en velddienst.
Hiervoor word je een paar keer per jaar ingedeeld. Daarnaast krijgt ieder teamlid per toerbeurt de
wedstrijdkleding mee naar huis om te wassen.
· Onder vrijwilligerstaken verstaan we alle overige taken die verricht moeten worden om de vereniging te
kunnen laten functioneren. Denk aan training geven, coachen, wedstrijden fluiten, bestuurswerk, lid van een
commissie, etc. Voor deze taken kun je jezelf aanmelden.
Wat levert dat vrijwilligerswerk je op?
Vrijwilligerswerk doen is meer dan een taak uitvoeren. Ten eerste mag je een taak uitkiezen die je leuk vindt of
waar je goed in bent. Daarnaast levert het je veel gezelligheid op en leer je veel mensen op de club kennen. Aan
het einde van het seizoen sluiten we af met een leuke activiteit voor alle vrijwilligers.
Wil je weten of er een vacature is?
De vacatures zijn bekend bij de vrijwilligerscommissie. Als bestuur staan we samen met de andere commissies de
vrijwilligerscommissie bij in het werven van vrijwilligers. Je kunt voor vragen of als je belangstelling hebt altijd een
van ons (Marita, Astrid, Gert, Paul, Anita, To, Klaas, ………) aanschieten of een email sturen aan
lhvvrijwilligers@gmail.com. We hebben de belangrijkste vacatures in een overzicht gezet:
Vrijwilliger
vacature

Schatting
tijdsbesteding

Wat houdt het in?

Bestuurslid
handbalzaken

Vanaf 8 uur per
maand

Je bent vanuit het bestuur en Technische Commissie (TC)
contactpersoon voor het NHV en andere verenigingen. Je bezoekt
een of twee keer per jaar de bondsvergadering of regionale
overleggen. Je ontwikkelt met de TC het handbalbeleid binnen LHV.

Jeugdteam
managers

Wekelijks 1 uur +
mee naar de
wedstrijd

Een aantal jeugdteams heeft al een ouder als team manager. Die
regelt praktische zaken voor het team (zoals kleding, vertrektijden,
vervoer etc) en gaat vaak/altijd mee naar de wedstrijden. Wil jij dat
voor het team van jouw zoon of dochter doen?
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Werkgroep
Veld/beachhandbal

Je neemt deel aan de nieuwe werkgroep Veld/beachhandbal, die de
toekomst van het buitenhandbal en de mogelijkheden voor
beachsport in Leusden verkent. De werkgroepdeelnemers verdelen
de taken, zoals overleg met TC, bestuur, gemeente, bond en
verenigingen.

Opmaak
Nieuwsbrief

6 keer per jaar ca
2 uur.

Kun jij uit de voeten met eenvoudige vormgeving en ben je in voor
een overzichtelijke klus? Dan is het maken van de nieuwsbrief iets
voor jou. Je communiceert over deadlines, verzamelt de inkomende
berichten en maakt de nieuwsbrief daarmee op. Je zet de nieuwsbrief
op de website en zet een emailtekst klaar voor het bestuur om te
versturen aan de leden.

Lid
Schoolhandbalcommissie

Oktober t/m maart
8 uur per maand.

Je versterkt de huidige commissie (3 leden) en pakt in overleg taken
op. Bijvoorbeeld contact scholen, sponsoren, vrijwilligers. Het
eerstvolgende schoolhandbaltoernooi is in de nieuwe sporthal op 27
februari 2019 (woensdag in de voorjaarsvakantie). Het is wenselijk
dat je die dag aanwezig bent.

Barteam
vrijwilligers

2-… uur per
maand, zoveel je
wilt!

Als lid van het barteam ben je tijdens openingstijden van de kantine
verantwoordelijk voor het opstarten, afsluiten en begeleiden van
mensen die bardienst hebben. Als je het leuk vindt help je ook een
handje mee! Een of twee keer per jaar is er overleg met het barteam.
Ook voor de vrijdagavondactiviteiten zoekt het team versterking.

Sponsor
commissieleden

2-4 uur per
maand

Blaas jij nieuw leven in de sponsorcommissie? We zoeken mensen
die het leuk vinden contacten aan te knopen en onderhouden met het
Leusdense en Amersfoortse bedrijfsleven. We hebben een
sponsorbeleid, maar nieuwe inzichten zijn altijd welkom.

In gesprek met leden en ouders
Vanuit het overleg tussen bestuur en commissies is het idee ontstaan om een belronde te houden onder onze
leden en ouders. Een aantal jaren geleden hebben we dat ook al eens gedaan. We zijn benieuwd hoe jij onze
club LHV ervaart, wat goed gaat en wat minder goed en welke vragen jullie aan ons vrijwilligers hebben.
Andersom zullen wij jou vragen of je het leuk vindt om een vrijwilligerstaak op te pakken. Dat kan een van de
vrijwilligersvacatures uit het schema hierboven zijn, maar denk vooral uit wat jij zou kunnen en willen doen binnen
jouw mogelijkheden. Dat kan heel goed een deeltaak zijn of iets wat we nu nog helemaal niet doen. Waar ben jij
goed in en hoe kun jij LHV daarmee helpen?
Vind je het leuk om mee te bellen, welkom! En anders spreekt een van onze vrijwilligers je hopelijk binnenkort.
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Veilig sporten bij LHV
Binnen LHV streven we ernaar om voor iedereen een optimaal sociaal sportklimaat te bieden.
Daarvoor is door het bestuur beleid ontwikkeld. In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan onze
vertrouwenscontactpersoon, Corina Jantzen. In deze nieuwsbrief praten we je bij over het aanstellingsbeleid en
begeleiding van trainers/coaches/teambegeleiders en bestuur/bepaalde kaderleden. We sluiten hiervoor aan bij
de richtlijnen van NOCNSF.
In het kort:
● Kennismakingsgesprek met bestuur/TC
● Het bestuur van LHV heeft besloten dat alle trainers, teambegeleiders, coaches en bepaalde kaderleden
een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten overleggen. We maken gebruik van de regeling
Gratis VOG voor sportverenigingen. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie waaruit blijkt dat iemands gedrag in het
verleden geen bezwaar vormt voor het
vervullen van de functie van
trainers/coaches/teambegeleiders en
bestuur/kaderleden. Zeker waar het gaat om de
omgang met minderjarigen geeft het meer
zekerheid over het verleden van (nieuwe)
trainers, coaches, begeleiders of andere
vrijwilligers en het vermindert de kans dat
personen, die eerder in de fout zijn gegaan,
een functie bij de sportvereniging kunnen
uitoefenen. Meer informatie over de VOG kun
je vinden op: www.nocnsf.nl/vog
● E-Learning; D.m.v. E-Learning wordt het bewustzijn vergroot op het gebied van grensoverschrijdend
gedrag en seksuele intimidatie. Het helpt situaties te herkennen en geeft inzicht in hoe je in zo’n situatie
zou kunnen handelen.
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/downloads > Downloads > Het gouden Pad
● Attenderen op de Gedragsregels, zoals beschreven op de site van LHV. Door het lidmaatschap van LHV
en het NHV, zijn deze gedragsregels automatisch van toepassing. Daarom is elke trainer, teambegeleider,
coach en kaderlid als lid ingeschreven bij het NHV.
● Het Bestuur/Technische Commissie kan ervoor kiezen om referenties op te vragen. Dit gebeurt altijd in
overleg met betrokkenen.

November 2018 LHV Nieuwsbrief is een uitgaven van de Leusder Handbal Vereniging (LHV).
Ideeën, tips, kopij? Mail naar lhv@handbal.nl

www.lhvleusden.nl

©2018 Leusder Handbal Vereniging

Privacy wetgeving
Het onderwerp "privacy" is dit jaar al veelvuldig in het nieuws geweest. Niet alleen omdat eerder dit jaar de AVG
(de vernieuwde wetgeving rondom privacy) in werking is getreden, maar ook omdat steeds meer mensen zich
bewust worden van het feit dat hun privacy belangrijk voor ze is. Ook als LHV gaan we hier steeds bewuster mee
om en willen wij zorgvuldig omgaan met de gegevens van leden en betrokkenen.
Inmiddels hebben we met een AVG werkgroep het privacybeleid van LHV opgesteld met als onderdeel het
privacy-statement dat inmiddels ook op de website van LHV na te lezen is. In dit privacy statement hebben we
geprobeerd zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk vast te leggen hoe LHV omgaat met jouw persoonlijke gegevens.
Wat je daar bijvoorbeeld in terug kan lezen is dat wij alleen die persoonlijke gegevens gebruiken die nodig zijn
voor een specifiek doel. Een voorbeeld is dat wij persoonlijke gegevens vastleggen voor het registreren van een
lidmaatschap en voor het kunnen incasseren van contributie. Maar ook het gebruik van foto's op de website van
LHV betreft het gebruik van persoonlijke gegevens met een specifiek doel, namelijk het promoten van onze
vereniging.
Heb je vragen over dit privacy statement of wil je meer weten over hoe LHV omgaat met de AVG dan kun je altijd
contact opnemen!
Gert Visscher,
Functionaris Gegevensbescherming
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NHV ALV 21 november + Uitzwaaien Dames NL voor EK
Voorafgaande aan de wedstrijd van het Nederlandse damesteam tegen Angola, was er de Algemene Leden
Vergadering van het NHV. Als afgevaardigde van LHV was Klaas Pranger bij die bijeenkomst. Hij doet verslag:
Het was de vergadering waarin vooral het formele van goedkeuring jaarstukken e.d. aan de orde was. Het bestuur
van de handbalbond maakt er duidelijk werk van om de vergadering leuker te maken door vooraf alles te
publiceren in aantrekkelijke vorm.
Maar meer nog door bij de mededelingen ook de aanwezige clubs aan het woord te laten.
● Er werd gemeld dat in Twente een samenwerking van 4 clubs is, die nu samen 2 Heren B teams op de
been brengen. Die teams doen nu allebei op landelijk niveau mee! Een mooie prestatie en goed voor het
heren handbal.
● Bij Celeritas (Bunnik) is een glow-in-the-dark avond gehouden in de sporthal. Met lichtgevende kleding en
natuurlijk ook doel en ballen.
● Bij Reehorst in Ede is een nieuwe sporthal met ruime vergaderfaciliteiten in gebruik genomen. Wellicht
een mooie plek om ook met het NHV eens te vergaderen?
In de behandeling van de jaarstukken kwam ook een lijst met geplande werkzaamheden langs.
Behalve dat er geld voor die zaken in de begroting en in de exploitatie zaten, werd ook helder per onderwerp
aangegeven wat er wel en niet bereikt is in 2017-2018. Een mooi stukje
concrete terugkoppeling van de besteding van beperkte geldmiddelen.
Overigens is het jaar weer financieel positief afgesloten en zijn we goed
op weg met het herstel van het eigen vermogen.
Volgend jaar juni wordt opnieuw naar de contributie gekeken. Daarbij zal
ook de beach handbal bijdrage meegenomen worden. Er is nadrukkelijk
gesteld dat de bond het veldhandbal NIET af gaat schaffen. Zolang er
behoefte is, zal de bond passende ondersteuning (blijven) leveren. Wel
gaat er weer naar gekeken worden hoe de verschillende vormen door de
bond en de deelnemers betaald moeten (blijven) worden.
Bij het verlaten kregen we nog een flyer mee over het begeleiden van trainers en coaches.
De voorzitter sloot af met de opmerking dat wij als handbal in tegenstelling tot andere teamsporten niet krimpen
en zelfs beperkt groeien. Daarmee kun je ons een groeiende teamsport noemen!
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Bardiensten
Inmiddels is het eerste zaalseizoen in onze eigen kantine gestart. Dank aan iedereen die - ook voor het
veldseizoen - heeft ingetekend op de bardiensten en/of een bardienst heeft uitgevoerd. Het is ook voor onze
kantinecommissie even wennen. Maar we merken dat de organisatie steeds beter gaat. Niet in de laatste plaats
dankzij de inzet van alle leden en ouders. Geweldig!
De ervaring tot nu toe leert ons dat we leden en ouders waarschijnlijk minder vaak hoeven in te delen dan de
eerder aangegeven richtlijn voor het maximale aantal bardiensten. Hieronder nog een keer de spelregels.
De 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 1,5 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.
Het definitieve rooster is via de website van LHV in te zien->kantine->bardienstrooster. Het wordt ook gemaild.
Kijk goed wanneer je bent ingedeeld!
Voor vragen over de indeling en het doorgeven van geruilde diensten: Paul Visser, Esther Mascle (graag via
email).

Verlenging sponsorcontract Truckparts
Vrijdag de 16e November is het shirtsponsorcontract met Truckparts in
de LHV kantine getekend. Aan het begin van de avond van de Pubquiz
in diezelfde kantine. Truckparts is al jarenlang de belangrijkste sponsor
van LHV. Dat is al meer dan 10 jaar zichtbaar op de shirts van de
heren senioren. Maar ook het bord zoals dat langs het veld hangt
bewijst de support die we als LHV van Truckparts mogen ontvangen.
Vanuit de sponsorcommissie zijn we heel blij dat het bedrijf van Hans
Zwart ons zo wil blijven ondersteunen.
Voor de spelende heren senioren die ook een trainingsjasje met opdruk
willen dragen bestaat de mogelijkheid om dat nog te bestellen.
Namens de sponsorcommissie, Klaas Pranger.
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De nieuwe sporthal
Natuurlijk hadden we eind vorig zaalseizoen al getraind in de nieuwe hal, maar nu was het dan eindelijk zo ver dat
we ook onze wedstrijden in de nieuwe hal konden gaan spelen. De dames midweeks beten op 29 oktober het
spits af, op zondag 4 november was onze eerste hele wedstrijddag. Het was geweldig! We hebben die dag
geëxperimenteerd met de bewegwijzering naar de hal en onze kantine. De beste oplossing lijkt om door de
hoofdingang van ons clubgebouw naar binnen te komen en via de corridor door te steken naar de hal. Daarom
willen wij op zondagen de hoofdingang van de sporthal zelf gesloten houden. Let op: je kunt er altijd wel uit via die
deur!
Meteen de eerste zondag wisten veel supporters, ouders en sporters onze kantine goed te vinden.
Inmiddels hebben we samen met
Antilopen een videoverbinding
gemaakt tussen de kantines en de
sporthal. Je kunt in de kantine de
wedstrijd dus ook op beeld volgen.
Helaas blijkt de camera het scorebord
niet goed in beeld te brengen, maar
het beeld is scherp genoeg om de
wedstrijd aardig te volgen. De
beelden van deze camera worden
niet bewaard. Antilopen onderzoekt de mogelijkheid om ook een camera voor wedstrijdanalyse te koppelen aan
het systeem. Mocht dat lukken, dan zouden wij daar in overleg ook gebruik van kunnen gaan maken.
De Technische Commissie heeft de beschrijving van de zaal- en tijddienst aangepast aan de nieuwe hal. Deze
kun je vinden op de website onder Clubinfo - Wedstrijdinfo.
We willen hierbij nog eens met klem aangeven dat het niet toegestaan is om met buitenschoenen de sporthal
te betreden. De tribune is bovenlangs te bereiken, de deuren beneden zijn bedoeld voor sporters,
scheidsrechters en mensen in functie. Die doen zaalschoenen aan, of maken gebruik van de blauwe
overschoentjes.
Het is niet toegestaan om klevende middelen te gebruiken in de sporthal.
Bij nieuwe dingen gaat vaak niet alles in een keer goed. Zo ook bij de sporthal. Vanuit LHV zijn Marita Voogt, To
Schoenmakers en Jolanda Hienekamp over verschillende zaken in gesprek met de eigenaar (de gemeente
Leusden) en de andere gebruikers. Veel is al opgelost, maar er zijn nog enkele aandachtspunten. Schoonmaak
bijvoorbeeld, of de materiaalberging. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken in de
nieuwe hal, dan kun je bij een van hen terecht.
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LHV logo op de buiten gevel/muur
Het LHV logo dat op de buitenmuur van de kantine hangt is door een groot collectief tot stand gekomen.
Opgehangen door Julien (van de ledenadministratie en natuurlijk heren 1), Gert (van heren 2 en natuurlijk onze
penningmeester) en ondergetekende.
Het materiaal voor het ophangen, de stalen platen en het lasersnijden zijn geregeld door Edo (vader van Boris,
trainer en natuurlijk van heren 1). De witte poedercoating is geleverd door Hans (sponsor heren senioren,
Truckparts en scheidsrechter).
Het ontwerp is van Zoe van der Scheer (dochter van Hilde (trainer en moeder van Marijn en Lieve)).
Chubasco Sitters (collega van Edo) heeft het ontwerp omgezet naar een Autocad formaat, zodat het
laserapparaat zijn werking kon doen.
Het idee om een mooi logo op de gevel op te hangen komt van mijzelf, ik hoop dat we er met elkaar lang van
zullen kunnen genieten.
Overigens: alle bewerkingen zijn kosteloos door de betrokkenen uitgevoerd.
Allemaal hartelijk dank voor de geweldige inzet en het mooie resultaat.
Sportieve groet, Klaas Pranger (keeper/speler bij heren 2 en scheidsrechter).
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Kerstbingo 21 december

Wie leuke prijzen heeft, kan ze die avond meenemen. Graag wel van tevoren even doorgeven wat je hebt bij
Yoon Sil: email, 06-42936845. Verhinderd en toch iets doneren? Neem ook dan contact op met Yoon Sil.

Eten in de LHV kantine
Op zondag de 18e november werd er weer met een grote groep LHV-er in de handbalkantine gegeten. Deze keer
was ook De Leusder Badminton Club (LBC) aanwezig met een eigen groep, die na 6 uur ook bleven eten.
Overigens: wist u dat LBC onze kantine ook gebruikt?
Deze keer werd er gekookt door Arjan en Corina. Ze presenteerden een heerlijke 3 gangen maaltijd. Het menu
bestond uit mosterd soep, kippenpootjes en -filet, met aardappeltjes en spruitjes.
Deze keer was het nagerecht met ananas, perzik, vla en slagroom. Na het gezamenlijk opruimen konden we
allemaal voldaan naar huis.
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De volgende keren samen eten staan op de rol voor 2 en 16 december. Opgeven om mee te eten is uiterlijk de
donderdag ervoor bij Klaas Pranger.
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