Nieuwsbrief september 2018
LHV Clubfoto 2018
In de LHV kantine is de nieuwe clubfoto te bekijken. Er staan 96 LHV-leden op die
foto die we tijdens het familietoernooi gemaakt hebben op de trap van de nieuwe
sporthal!
Je kunt de foto nog t/m 30 september bestellen door het bedrag over te maken op
NL55INGB0004352390 t.n.v K. Pranger.
Natuurlijk o.v.v het gewenste formaat en het aantal foto’s dat je wilt hebben.
Beschikbare formaten:
40x30 voor 25 euro, 20x30 voor 6,50 en 15x22 voor 5 euro.

Bedrijfshulpverlening
op maat.

Voeg ook het
adres toe waar
je de foto
geleverd wilt
hebben.

o6 509 288 56
info@blushetvuur.nl
www.blushetvuur.nl

De foto zal ook
weer gebruikt
gaan worden
voor de
vernieuwing van
de banner op de
LHV website.

Bijgaand de foto
van het moment
waarop fotograaf
Gerard Kamp de foto kwam leveren.
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Van de technische commissie: veldseizoen 2018/2019
Aankomend weekend zullen de meeste LHV teams weer de eerste wedstrijd spelen van dit seizoen. De jongens
C zitten in een grote poule en hebben al 2 wedstrijden gespeeld met een goed resultaat. Tot grote vreugde zien
de trainers Jack en Stijn het geleerde op de training in de wedstrijden terug.
Gemengd E heeft een spelvisie toernooi bij Baarn gespeeld. Erik van de Wel van het NHV legde nog een keer op
een zeer gedreven (fysieke) manier de nieuwe spelvisie uit. Een goed initiatief van het NHV, maar onze kinderen
waren verbaasd en erg onder de indruk, zij kennen immers alleen maar de nieuwe spelvisie. Na wat begeleiding
van Edo was de ergste schrik voorbij en werd er leuk samengespeeld. De 4 meisjes vanuit de F + Odin deden
leuk mee en werden goed aangespeeld.
Ook heren 1 heeft al een wedstrijd gespeeld. Het team werd aangevuld met Auke, Stan en Ivo die goed invielen.
De veldwedstrijden voor heren 1 en 2 worden door de trainers Arjan en Matthijs als voorbereiding voor de zaal
gezien, naast de 2 trainingen op maandag en woensdag. De trainers hopen op een goede opkomst en dat de uit
de heren A komende spelers zich de komende weken goed leren aanpassen aan het senioren handbal.
De trainingen zijn in volle gang. Ed en Frans hebben nagenoeg de hele zomer doorgetraind met dames B en A, er
wordt hard aan de conditie gewerkt. Deze trainers zetten zich volledig in voor beide teams en bereiden iedere
training nauwgezet voor. Ik wil dan ook de dames nogmaals oproepen om de trainingen zoveel mogelijk te volgen
en niet te snel (en te laat) af te zeggen.
Dit geldt ook voor de jongere jeugd! We zijn dit seizoen gestart met het opleiden van een aantal jeugdtrainers
voor de D,E en F jeugd. We zijn erg blij dat Auke, Timo, Sacha, Suzan en Tim dit willen doen. Er is een
trainingsplan in concept, waarin we de nieuwe jeugdhandbal spelvisie hebben verwerkt. Binnenkort wordt deze
met alle trainers besproken en vastgelegd. Voor de 3 jongste groepen gebruiken we de trainingsopbouw van het
NHV. Ook bieden we kinderen de mogelijkheid om een extra training te volgen in een hogere leeftijdsgroep.
Vanwege de splitsing van de D jeugd in een jongens- en meisjesteam zijn dit wat kleinere teams, waardoor de
voorbereidende trainingen niet goed kunnen worden uitgevoerd als er teveel kinderen afzeggen. Ik wil de ouders
dan ook verzoeken om de kinderen te stimuleren om de trainingen zoveel mogelijk te volgen.
Tenslotte nogmaals de oproep om uw kind met goede sportschoenen (goed voetbed en demping) naar de training
te laten gaan en geen te zware maaltijd vlak voor de training te laten eten.
Ik wens iedereen een prettig veldseizoen en zie jullie graag op de training en bij de wedstrijden.
To Schoenmakers
Trainerscoördinator LHV
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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 deze Nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de
Vertrouwenscontactpersoon (VCP).
De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor iedereen die een vraag heeft of te maken heeft
met grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie binnen de vereniging
LHV) en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de organisatie;
sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Daarnaast draagt de vertrouwenscontactpersoon bij aan
het nemen van preventieve maatregelen.
Bekijk het filmpje voor een korte illustratie van grensoverschrijdend gedrag in de sport. In al die gevallen kun je
contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon.
Het functieprofiel van een VCP en het protocol bij grensoverschrijdend gedrag zijn omschreven door NOC*NSF.
De vertrouwenscontactpersoon maakt anoniem melding van
incidenten/consultatie bij de voorzitter van LHV.
Om de onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid nog beter te
waarborgen hebben we ervoor gekozen samen te werken met de
VCP’s van de Korfbalclub Antilopen. Indien u gebruik wilt maken
van een VCP, kunt u daardoor kiezen tussen de VCP LHV of een
VCP Antilopen.
Corina Jantzen is de VCP van LHV.
Contactgegevens:
Corina Jantzen, VCP LHV, 06-13419077
Dineke Verkaik en/of Loes Meijs, zie contactgegevens via de
website VCP Korfbalclub Antilopen

Privacy wetgeving
Bij LHV is een clubje mensen gestart met het maken van een privacy verklaring
voor de club. Die is bijna af en verschijnt binnenkort op de website van LHV. In
een volgende nieuwsbrief zullen we de link ernaar opnemen. Ook komt er een
verwijzing op het lidmaatschapformulier te staan. Het is goed om als club stil te
staan bij hoe wij omgaan met jullie persoonsgegevens.
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Terug van weggeweest: een fantastisch LHV jeugdkamp!
Na jarenlange afwezigheid was het jeugdkamp weer terug op de agenda. Doordat het vele jaren is weggeweest
was het voor vele kinderen een nieuwe ervaring.
Het kamp was op 29 juni en het weer was dat weekend ook erg positief gestemd. Met temperaturen die de 30
graden aantikten werd het een warm jeugdkamp. Dit mocht de pret niet drukken. Ondanks het zeer warme weer
zijn er vele activiteiten uitgevoerd waarbij we alleen maar lachende en vrolijke kinderen hebben gezien. De eerste
kinderen waren al zwart van het spelen in het zand voordat de ouders die hun kinderen kwamen brengen weg
waren.
In de eerste avond werden de
kinderen ingezet als ware
smokkelaars om de goederen
van punt 1 naar punt 2 te
brengen en daarbij de
bewakers te ontwijken. De
kinderen waren heerlijk door
het bos aan het rennen, net als
bij levend stratego op
zaterdag. Voor vele een nieuw
spel waar het eerst even
aftasten was maar daarna
fanatiek werd gespeeld. Voor
sommige kinderen waren de
spellen niet volledig uit te
houden. De warmte zorgde voor extra vermoeidheid. Gelukkig was er altijd veel drinken mee zodat de kinderen
konden bijtanken. De zaterdagmiddag was weer terug met een bosspel als vanouds. Voor veel kinderen toch
weer een nieuw spel. Bomen zoeken in het bos. Waarbij er letterlijk bepaalde bomen in het bos werden
opgezocht.
Op de zondag werd er nog gehandbald. Het was niet zomaar handbal maar beach handbal. Een populaire
opkomende versie van onze mooie sport. Na dit drukke programma stond er nog een mooie afsluiting op het
programma. De zeephelling. Dit zorgde voor een mooie afsluiting van het jeugdkamp waarbij de begeleiders door
de kinderen nog even de helling werden opgejaagd om ze daarna mooi te zien vallen.
Bij het ophalen was de vermoeidheid bij vele kinderen zichtbaar en was het duidelijk dat de kinderen een erg leuk
weekend hadden gehad. Sommigen vielen al bijna weer in slaap na zo’n druk weekend met zoveel plezier. Dit
geeft natuurlijk weer motivatie en er wordt alweer druk gekeken om dit mooie kamp een vervolg te geven.

Doe jij volgend jaar ook mee?
Dank aan Danny, Kasper, Yoon-Sil en alle begeleiders die het kamp mogelijk hebben gemaakt!!!
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Grote Clubactie 2018
Beste (jeugd)leden,
Het is weer zover!
De Grote Club Actie 2018 gaat van start vanaf 15 september. De
lotenboekjes zijn weer uitgedeeld bij de trainingen.
Nog een boekje nodig? Dan kun je deze uit de Grote clubactiedoos pakken. Deze staat in de kantine.
Opbrengst voor LHV jeugdkamp 2019: Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,00. Van de opbrengst is 80% voor
LHV. En de bedoeling is om een groot deel van opbrengst te gebruiken voor het LHV Jeugdkamp 2019.
Beloning voor de verkopers
Als beloning voor de beste lotenverkopers
helpt de Grote Clubactie een handje met het
beschikbaar stellen van prachtige prijzen zoals
een Playstation4, een dagje uit of clinics.
Wanneer je daar kans op wil maken kun je
kijken op de site kids.clubactie.nl
En de lotenkopers maken kans op vele
prachtige prijzen.
Inleveren lotenboekjes
De boekjes met de ingevulde loten kunnen
uiterlijk in de week na de herfstvakantie
inleveren bij je coach of trainer. Ook kun je
deze in de Grote Clubactie doos stoppen.
Vragen?
Voor vragen kunnen jullie terecht bij Yoon Sil Schaeffer of Gert Visscher
Succes met de verkoop!

Beach handbal
Mark Tilstra was de scheidsrechter bij de beach handbal battle in Zapp
sport! Kijk het FILMPJE terug.
En hoe ziet zo’n Nederlands Kampioenschap beach handbal eruit? Nou zo:
FILMPJE
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Samenwerking met Match and Work
In de vorige nieuwsbrief informeerden we je over de op te starten samenwerking met Match and Work en
Antilopen. Match and Work begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij je kunt denken aan
dagbesteding, ontwikkeltrajecten of re-integratie trajecten. De bedoeling is dat een groep mensen bij Antilopen en
LHV vrijwilligerswerk gaat doen. Klussen die in en rondom het clubgebouw gedaan kunnen worden, zoals
groenonderhoud, schoonmaak en voorbereidende werkzaamheden voor de verkoop in de kantine.
Het is belangrijk dat de nieuwe vrijwilligers hier iets voor terug krijgen, denk hierbij aan
een warm welkom in een sociale vereniging, een lekkere lunch, werkkleding, leuke
uitjes. Kortom erbij horen!
We hadden gehoopt in september te starten. Maar door de vakantiedrukte heeft match
and Work de gesprekken met verschillende instantie om mensen te werven pas net
goed op kunnen starten. Het is nu even afwachten wat daar op korte termijn uit komt.
We hopen dat we snel kunnen starten.
Mocht je zelf mensen kennen die het leuk vinden om te werken en zich te ontwikkelen bij Antilopen en LHV dan
kunnen zij zich aanmelden bij Match and Work: Karlijn Schoenmakers 06 183 69 458.

LHV ook op Instagram
Na Facebook is LHV nu ook te vinden op Instagram.
Daarmee hopen we beter aan te sluiten bij de wereld van
onze jeugdleden.
Dus volg ons nu ook via
Instagram @handbalvereniging_lhv
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Bardiensten
Het bardienstrooster voor de wedstrijden van de 1e helft veldcompetitie 2018/2019 is bijna rond. Dank aan
iedereen die zich vooraf heeft ingeschreven. De open plekken worden door de kantinecommissie ingevuld. Dit
keer hebben Esther Masclé (moeder van Job uit het Jongens C team) en Paul Visser dat gedaan.
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 (z.s.m.) 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).

LHV rookvrij, op weg naar een rookvrije generatie!
Op de Avond van LHV in april dit jaar is besloten om naar een rookvrije(re) sportomgeving te streven, in overleg
met buurvereniging Antilopen. We zijn nu uitgedaagd door de buurtsportcoaches van de gemeente Leusden. Zij
vragen de sportclubs om in de Leusden Fitweek gezamenlijk voor Rookvrij te gaan. Dat gaan we bij LHV doen! In
de periode 30 september t/m 14 oktober gaan we het terrein vanaf het pad langs het veld rookvrij maken. Roken?
Dan aan de voorkant van het gebouw. We gaan een mobiele sigarettenzuil maken en daarmee uitproberen wat
een geschikte plek is. Na afloop van deze periode evalueren we en gaan we met Antilopen afspraken maken voor
het vervolg. Onze intentie is om voor een rookvrij pad en terras te gaan!
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Spelregelcertificaten
Op het handbalveld is het belangrijk dat je zelf de regels van het spel kent. Als speler heb je er baat bij om te
weten wat er wel en wat er niet mag. Voor jeugdspelers wil het NHV graag dat je op B-leeftijd een handbal
certificaat haalt. Dat kan door op Handbal Masterz een toets af te leggen.
Een flink aantal spelende LHV-leden heeft dat certificaat inmiddels behaald. Die certificaten zijn nu zichtbaar in de
kantine opgehangen.
Voor iedereen die het certificaat nog niet heeft behaald: ga er mee aan de slag!
Start op www.lhvleusden.nl/spelregelkennis
Op donderdag 27 september en op 4 oktober, kun je in de LHV kantine ondersteuning krijgen bij het examen.
Danny Schneiders is dan aanwezig om je tips en truck te geven en je daadwerkelijk te helpen. Neem daaarvoor
een eigen laptop mee.
Zodra je het certificaat behaald hebt, wil Klaas Pranger graag een kopietje van het A4-tje van je ontvangen.
Dan houden we de voortgang ook bij! Je certificaat zal hij dan ook op gaan hangen in de kantine.
Het verhogen van de spelregelkennis hoort bij het NOC*NSF project Samen naar een veiliger sportklimaat.
Dat project heeft vele kanten, spelregelkennis verhogen is daar een van.
Het introduceren van een tevredenheidsmeting na elke wedstrijd is een andere. Daarvoor komt binnenkort het
Arbitrage Informatie Systeem. Meer daarover via de NHV Handbal app of de NHV site. Op divisie niveau wordt
binnenkort een eerste proef gedaan om teams en scheidsrechters naar hun ervaringen te vragen. De team
vertegenwoordiger krijgt een korte enquête met een beperkt aantal vragen. De antwoorden vormen de basis voor
specifieke ondersteuning van scheidsrechters en begeleiding van clubs in sportiviteitsbevordering.
Maar nu eerst: aan de slag en laat zien dat je de spelregels beheerst!

September 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

Sponsorcontracten
Bij LHV hebben we een kleedgeld fonds
waar elk spelend lid jaarlijks aan bijdraagt.
Zodra een team een shirtsponsor heeft, gaat
voor ons allemaal die jaarlijkse bijdrage
omlaag. Voor 2018-2019 hebben we bij de
heren senioren een shirtsponsor. Al
jarenlang ondersteunt Hans Zwart vanuit
zijn bedrijf Truckparts ons met shirts.
Onlangs hebben we dat contract opnieuw
met 3 jaar verlengd. Dit jaar worden bij de
dames A ook de inloop / uit speel shirts van
een sponsor naam voorzien. Deze nieuwe
shirtsponsor is een oude bekende, namelijk
Paul Pessel Sport uit Utrecht.
Ken of ben je zelf een mogelijke sponsor,
laat het dan weten: er zijn nog volop
mogelijkheden.
De shirts van LHV komen altijd van
Hummel, we hebben ons als club
contractueel verplicht om de komende 6 jaar
zeker nog in Hummel shirts te blijven lopen.
In ruil daarvoor krijgen we van Hummel een
flinke bijdrage bij het vernieuwen van
kleding. Ook een klein percentage van de
omzet om de Hummel website via de
LHV-site wordt aan onze club uitgekeerd!
Neem een kijkje in de LHV webshop!
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Van de activiteitencommissie
Beste LHV’ers,
De Activiteitencommissie heeft weer een jaarplanning gemaakt. Met meest bekende activiteiten, zoals
klaverjassen, pubquiz, eten in de kantine en familietoernooi. Nieuw dit seizoen is de kerstbingo. Daar kijken we
erg naar uit. De datum voor het jeugdkamp is onder voorbehoud.
Onze voorzitter Evelien Schillemans doet, vanwege drukke werkzaamheden, even een stapje terug. Wij missen
haar ontzettend, maar slaan ons er moedig doorheen.
We wensen iedereen een mooi nieuw handbalseizoen toe en hopen veel mensen te kunnen begroeten bij de
verschillende activiteiten.
Als iemand trouwens een leuke activiteit wil organiseren, meld je gerust, wij denken graag mee.
Groetjes,
Yoon Sil Schaeffer en Christine Schut
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