Nieuwsbrief sept/okt 2019
Nieuwe rolbanners!
We hebben twee nieuwe rolbanners. De een is bedoeld als wegwijzer bij de
hoofdentree. De ander is algemene promotie voor onze club. Deze kan voor
allerlei activiteiten gebruikt worden. Dank aan de fotografen en de mensen op de
foto’s die toestemming gaven om de foto hiervoor te gebruiken. En vooral dank
aan Zoë van der Scheer. Zij heeft de ontwerpen gemaakt.

Bedrijfshulpverlening
op maat.
06 509 288 56
info@blushetvuur.nl
www.blushetvuur.nl
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We zijn weer begonnen - door Marita Voogt, bestuur LHV
De zomer was fijn, even niet al te veel handbalzaken aan ons hoofd. Maar de start van een seizoen geeft nieuwe
energie. Zo ook dit jaar. Er zijn nieuwe teams en trainers, de trimhandbalgroep gaat verder op de
woensdagavond, we zijn bezig om een tijdelijk beach-veld te realiseren en denken samen met de bond na over de
toekomst van de verschillende vormen van handbal en hoe de kosten ervan door te rekenen. Om maar een paar
dingen te noemen.
Heren 1 is gepromoveerd naar de Hoofdklasse en mocht daarom ook meedoen aan het landelijke bekertoernooi.
Woensdag 25 september speelden ze thuis in de sporthal tegen de heren van US uit Amsterdam. Er was veel
publiek op afgekomen, oude bekenden en veel jeugdleden. US won, het publiek heeft een leuke wedstrijd gezien.
Het napraten in de kantine was ook zeer geslaagd heb ik mij laten vertellen...

De Sportieve Naschoolse Opvang (SNO) maakt inmiddels alle vijf doordeweekse middagen gebruik van onze
kantine. Ook de badmintonclub komt af en toe op zondag een drankje doen. Daarnaast verhuren we de kantine
regelmatig aan turnvereniging Impala of andere sport-aanbieders. Het is fijn dat we de kantine met zoveel
anderen kunnen delen zodat we de kosten voor het gebouw ook samen kunnen dragen. Tegelijk betekent de
toename in het gebruik wel dat er meer aandacht nodig is voor het onderhouden van het gebouw en de
buitenruimte. Wellicht krijgen we binnenkort hulp van een zorginstelling. We zijn namelijk met Korbalclub
Antilopen samen aan het kijken of mensen met dagbesteding bij ons clubgebouw nuttige klussen kunnen doen.
In Leusden wordt een lokaal sportakkoord opgesteld. Dit biedt kansen om
samen met o.a. andere sportaanbieders, scholen en bedrijven Leusden nog
meer aan het bewegen te krijgen. Als LHV doen we daar graag aan mee!

Vragen of opmerkingen aan het bestuur? Spreek ons aan of mail via
lhv@handbal.nl.
Het bestuur bestaat uit (v.l.n.r.) Marita Voogt, Astrid Osnabrugge en Gert
Visscher.
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Volgend voorjaar beach bij LHV! - door Klaas Pranger
Zoals op de ALV met elkaar besproken, gaan we voor
een LHV Beach Handball toernooi in 2020. Samen met
Jan Hondelink ben ik al met de voorbereiding gestart. We
hebben al toestemming van de gemeente om tijdelijk een
zandveld aan te mogen leggen!
We gaan op het 2e asfalt veld een laag zand (laten)
storten van 30 centimeter.
En daar leggen we 2 beach handball velden op aan. Die
komen dan dwars op het huidige veld te liggen.
Voor het geld dat nodig is, zijn we nu een begroting aan
het opstellen. We zoeken ook naar sponsoring en houden
ons aanbevolen voor tips!
Het veld komt er vanaf de Koningsspelen in april tot eind augustus te liggen. Het voorbereidende werk aan
aanleggen van het veld start ergens in februari al.
Het is de bedoeling om zelf op de velden te gaan trainen in voorbereiding voor deelname aan toernooien.
Ook het familietoernooi volgend jaar zal op het zand gehouden (kunnen) worden.
We kunnen ook andere clubs en teams uitnodigen om wedstrijden te komen spelen en samen te trainen.
Het overleg met de omliggende verenigingen uit de regio wordt opgestart. Zo heb ik al met de beach trainer van
WeHaVe gesproken en is er een goed contact met SDS’99 over beach.
Natuurlijk gaan we het veld ook beschikbaar stellen aan andere sporters. Vanzelfsprekend zal de Sport BSO het
zand kunnen gebruiken. Maar ook andere beach sporters zullen in clubverband mee mogen komen genieten!
In de volgende nieuwsbrief hoop ik te kunnen melden dat de financiering rond is. Want natuurlijk is dat deel
belangrijk voor het kunnen uitvoeren.
In de Leusder Krant van 6 augustus j.l. heeft Jan al het nodige over LHV Beach Handball 2020 gezegd.
We hopen in die krant meer publiciteit te krijgen. Blijf dus goed opletten bij de Leusder Krant.
Mocht je mee willen doen bij het organiseren van activiteiten op het zand, laat het dan weten!
[Wordt vervolgd.]
----Klaas is bereikbaar via e-mail of telefoon 06 53 71 53 28.
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Pinnen!
Bij LHV wordt het steeds gebruikelijker om een betaling te pinnen. Handig voor de
mensen die geen cash meer op zak hebben. Maar ook handig voor de club, omdat we
dan minder contant geld hoeven te tellen en te verplaatsen van en naar de kantine. Pin
ook!

Grote Clubactie 2019
Beste (jeugd)leden,
Het is weer zover! De Grote Club Actie 2019 is inmiddels weer van start gegaan vanaf 14 september.
De lotenboekjes zijn door To uitgedeeld bij de trainingen.
Nog een boekje nodig of nog geen lotenboekje ontvangen?
De verkoopboekjes kun je altijd uit de Grote Clubactie doos pakken. Deze staat in de kantine boven op de
spellenkast.
Waar besteden we de opbrengst aan?
Een lot van de Grote Clubactie kost €3. Van de opbrengst is 80% voor LHV.
En de bedoeling is de opbrengst te gebruiken voor het LHV Jeugdkamp 2020 en mede het realiseren van onze
beachhandbal activiteiten. Het doel is om €400 aan opbrengsten te halen.
Beloning voor de verkopers
Als beloning voor de beste lotenverkopers helpt
de Grote Clubactie een handje met het
beschikbaar stellen van prachtige prijzen.
Wanneer je daar kans op wil maken kun je
kijken op de site kids.clubactie.nl.
En de kopers van de loten maken kans op vele
prachtige prijzen.
Inleveren lotenboekjes
De boekjes met de ingevulde loten kunnen
uiterlijk de eerste week van november
ingeleverd worden bij To.
Ook kun je deze in de Grote Clubactie doos in
de kantine stoppen.
Succes met de verkoop!
Bij vragen, stuur een mail naar Gert Visscher
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Help mee PMD afval inzamelen bij LHV!
Heb jij hem al gezien? De kliko met oranje deksel op het terras? Of de gele bak in de kantine?
LHV zamelt PMD in, net zoals thuis! PMD staat voor plasticverpakkingen, metaalverpakkingen en drankkartons.
Wij gooien dus flesjes en blikjes niet meer in het restafval, maar verzamelen dat apart zodat het verwerkt kan
worden tot grondstoffen. En het kan ook geld schelen als we minder restafval hebben. Daarvoor werken we
samen met Opgeruimd Leusden binnen een landelijk project: schoon belonen voor sportverenigingen. Naast het
scheiden van afval besteden we ook aandacht aan het voorkomen van zwerfafval, onder het motto: Wij zijn
supporter van een schone sportclub! Als iedereen: sporters, bezoekers en andere gebruikers van ons terrein en
de omgeving afval in de bak gooit sporten we met elkaar schoon, heel en veilig! Dus met gemak in de bak!
In dit filmpje kun je zien hoe het Leusdense PMD wordt gescheiden in verschillende fracties.
https://www.youtube.com/watch?v=WB0nMz8pgdY#action=share Misschien staat jouw PMD wel op film!
Wil je opzoeken welk afval onder PMD valt? Dan kan dat via de volgende link:
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/welk-afval-waar/

Let op: ook onze papieren koffiebekertjes zijn PMD!
Papieren bekertjes hebben een plastic-coating om de beker vloeistofdicht te maken. Ze kunnen daarom met de
ingezamelde drankkartons gerecycled worden. Bij het PMD dus! Ze mogen niet in de oudpapierbak!
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