Nieuwsbrief nov/dec 2019
Halloween
Zaterdag 2 november organiseerde de activiteitencommissie een geslaagde
halloweenactiviteit voor de jeugd. In de middag heeft de jongste jeugd geknutseld,
eng gegeten en een film gekeken. De echt enge film werd later in de avond pas
opgezet voor de oudere jeugd!

Bedrijfshulpverlening
op maat.
06 509 288 56
info@blushetvuur.nl
www.blushetvuur.nl

Foto: Activiteitencommissie
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Van de Technische Commissie  - door To Schoenmakers
Handbalclinics in samenwerking met SportXperience
Als voorbereiding op het handbaltoernooi in de voorjaarsvakantie zullen er ook in 2020 weer handbalclinics
gegeven worden op enkele basisscholen in Leusden. Deze keer is de organisatie hiervan in handen van
SportXperience. De scholen zijn al ingedeeld en de lessen zullen gegeven worden in januari en februari door
studenten van de sportacademie Amersfoort in samenwerking met To. In de LeusderKrant van 27 november
stond een artikel over SportXperience:
https://deeljenieuws.leusderkrant.nl/reader/55864/2032525/krachten-bundelen-sportxperience
Handbal promoten op basisscholen
In verband met het WK dames in december en het EK
heren in januari organiseert het Nederlands Handbal
Verbond een promotietoer met een handbalbus door
Nederland langs basisscholen. Er wordt een
handbalclinic gegeven door trainers van het NHV aan
basisscholieren. Voor ons sluit dit mooi aan bij de
handbalclinics en wij hebben ons dan ook opgegeven
voor woensdag 8 januari 2020. We geven dan lessen
aan de Holm. Er was zoveel animo in het hele land
voor deze clinics dat er geloot moest worden. Op 4
november hoorden wij dat LHV ingeloot is en dat de bus naar Leusden komt. Heel toevallig is de trainer op die
dag Sander Nijland, hij heeft bij ons gehandbald en loopt nu stage bij het NHV.
Nieuwe leden
Tot onze grote vreugde komen er de laatste weken regelmatig nieuwe kinderen kennismaken met handbal. Met
name bij de E en de D jeugd lopen de teams aardig vol, maar ook bij de heren, damesmidweek en
trimhandballers hebben we inmiddels enkele nieuwe (oud)leden kunnen verwelkomen.
Wedstrijdindeling
Helaas hebben wij dit jaar geen hele thuisdag meer, waardoor sommige teams elkaar nooit zien spelen. Uiteraard
is het fijn dat er inmiddels zoveel teams zijn, maar het legt wel een extra druk op de organisatie m.b.t
scheidsrechters, bardiensten en coaches. Het NHV deelt de teams in, daar heeft de TC geen invloed op, wel op
de volgorde van spelen. We proberen dan ook nagenoeg alle teams een keer als eerste of als laatste te laten
spelen.
Wedstrijdwijzigingen
Jolanda steekt heel veel tijd in het verplaatsen van wedstrijden, er vallen teams weg, er komen teams bij,
wedstrijden worden verplaatst, tijdstippen worden gewijzigd enz. In december volgt weer de herindeling van de
jeugd en we zijn nu met het wedstrijdschema bij versie 4. Omdat het Jolanda heel veel tijd kost naast haar werk
en de zorg voor de kinderen nemen Liz van Tooren (Dames A) en To Schoenmakers haar taken voorlopig over.
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Zaaldiensten
Zoals gebruikelijk wordt in het wedstrijdschema ook de zaaldienst vermeld. Bij de jeugdteams zijn het vaak de
coaches/teammanagers die de ouders erop wijzen dat zij zaaldienst hebben. Bij de senioren en A jeugd merken
wij dat niet iedereen zijn/haar zaaldienst uitvoert.
Wij krijgen de indruk dat het wedstrijdschema niet meer door ieder lid gelezen wordt, omdat voor de meldingen
over de eigen wedstrijd de HandbalNL app wordt
gebruikt. Inmiddels hebben wij dan ook de
zaaldiensten voor de senioren en A jeugd ook in
de handbalapp vermeld. Onder programma wordt
nu naast je eigen wedstrijd ook de wedstrijd
vermeld waarin iemand zaaldienst heeft.
Reserveshirts
Er is besloten om de reserveshirts voortaan in de kantine in het tassenrek te bewaren. De coaches dienen er dan
zelf op letten, dat de shirts na gebruik binnen een week en gewassen weer naar de kantine komen, zodat het
volgende team niet misgrijpt.

WK handbal dames / EK handbal heren
Het Nederlandse damesteam startte met oud LHV-er Laura van der Heijden op 30 november aan het WK in
Japan. helaas ging de wedstrijd tegen Slovenië verloren. De verdere wedstrijden zijn veelal vroeg in de ochtend
Nederlandse tijd en worden via Ziggo uitgezonden. Op de website van de bond vind je het programma en hoe je
de wedstrijden kunt zien. Ook lees je er wanneer Nederland zich kwalificeert voor het Olympisch Kwalificatie
Toernooi.
Je kunt de resultaten van het Nederlands
team gemakkelijk via de HandbalNl app
volgen. Hoe? Voeg Laura van der Heijden (of
een andere speelster) toe aan je favorieten!

De heren zijn in januari 2020 aan de beurt.
Het Nederlands team heeft zich voor het
eerst geplaatst voor het een EK. Ze spelen
de wedstrijden in Trondheim, Noorwegen. Op
9 januari is Duitsland de eerste tegenstander.
Volg de heren via https://heren.handbal.nl.
Foto: Pro Shots
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Schoolhandbaltoernooi
Op woensdag 26 februari 2020 wordt voor de 22e keer het LHV
schoolhandbaltoernooi gehouden.
Achter de schermen zijn Jacqueline, Quinty en Anita alweer druk bezig met de
organisatie.
Sponsors zijn benaderd om deze dag financieel te ondersteunen. De scholen krijgen
binnenkort de uitnodiging.
De voorbereidingen worden door een aantal mensen in de commissie gedaan, maar
op de dag zelf hebben we een groot aantal vrijwilligers nodig. Wil jij meehelpen, een
deel van de dag of de hele dag, stuur dan een mail naar de schoolhandbalcommissie
of benader Jacqueline, Quinty of Anita persoonlijk.

Aan het eind van de dag is er de mogelijkheid om het toernooi gezamenlijk af te
sluiten in de LHV kantine.

!!! Oproep om de schoolhandbalcommissie te versterken !!!
Na 10 jaar, met veel plezier, in de organisatie van het schoolhandbal te hebben gezeten, heeft Anita besloten om
te stoppen. Het komende toernooi wordt haar laatste. Zij heeft een fantastische bijdrage geleverd aan het
promoten van onze sport in Leusden. Dank daarvoor Anita!
De commissie bestaat vanaf volgend jaar uit de volgende leden: Jacqueline Tijmensen en Quinty van Zandbrink.
Voor 2 personen is het organiseren teveel werk. De
commissie uitbreiden met minimaal 2 leden heeft de
voorkeur. Wil jij meehelpen in de voorbereidingen van
het toernooi, meld je dan aan via een mail aan de
schoolhandbalcommissie of benader Jacqueline,
Quinty of Anita persoonlijk.
Bij deze dan ook de oproep aan iedereen die het
schoolhandbaltoernooi een warm hart toe draagt: stap
in de commissie die voor ongeveer 300 kinderen een
dag vol handbal organiseert.
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Bondsvergadering 20 november 2019 - door Marita Voogt, bestuur LHV
Op woensdagavond 20 november werd de Algemene Ledenvergadering van het Nederlands Handbal Verbond
gehouden. Als handbalclub zijn wij een van de leden. Namens LHV was ik afgereisd naar Sportcentrum
Papendal. Dat is meteen ook de plek waar het NHV aankomende maand naar toe gaat verhuizen. Het
huurcontract van het huidige onderkomen in Oosterbeek loopt af en Papendal biedt voordelen: het is dichtbij
NOC*NSF en andere sportbonden en het is ook nog eens goedkoper!
De vergadering duurde vrij lang maar er was in tegenstelling tot de vorige meer ruimte voor inhoudelijke
discussie. Zo hebben we het onder andere gehad over het invoeren van een nieuw contributiemodel en hebben
we gebrainstormd over het nieuwe meerjarenbeleidsplan (2020-2024).
Om met het contributiemodel te beginnen: het
voorstel is om een betere match te maken tussen wat
het NHV aanbiedt en wat je ervoor betaalt. Zo wordt
het persoonlijke lidmaatschap van de bond
goedkoper, maar gaan de bijdragen die we voor
teams moeten betalen voor verschillende competities
en beach-toernooien omhoog. Tot op heden was er
geen aparte bijdrage per team voor de
veldcompetitie. Die komt er nu wel, maar het bedrag
is – mede op aandringen van LHV- veel lager dan die
voor teams in de zaalcompetitie. Een andere
verandering is dat het bedrag voor midweekteams
hoger wordt, omdat deze teams in veel regio’s
inmiddels een volwaardige competitie spelen. Dat is
nog niet in alle regio’s het geval. Deze clubs zeiden
dat als ze meer moeten gaan betalen voor de
midweekteams, ze dan ook meer wedstrijden
aangeboden willen krijgen. Ook over de lengte van de zaalcompetitie werd zoiets gezegd: dat het niet eerlijk is dat
teams uit regio’s waar nog veldhandbal gespeeld wordt wel net zoveel voor de zaalcompetitie moeten betalen die
voor hen korter is.
Voor LHV betekent het dat onze afdracht aan het NHV voor lidmaatschap en teams per saldo iets hoger wordt,
zo’n 4%. Of het voorstel de volgende ALV in juni 2020 al in stemming wordt gebracht is nog onduidelijk. Er is voor
gepleit om dit een half jaar uit te stellen zodat clubs voldoende tijd hebben om hun eigen contributies aan te
passen. Het bestuur van het NHV zal zich hierop beraden. Uitstel biedt ook kans om het meer te koppelen aan
het nieuwe meerjarenbeleidsplan.
Als LHV bestuur zullen we de komende tijd ook gaan kijken naar ons eigen contributiestelsel. Wat zijn de
mogelijkheden om daarin ook meer onderscheid te maken naar wat iemand afneemt?
Het contributiestelsel en met name het aanbod waaraan het gekoppeld is, kwam ook terug in de brainstorm voor
het nieuwe meerjarenbeleid. Er zijn verschillende onderwerpen ingebracht en op flipovers gezet. Daarna konden
deelnemers stickers plakken bij onderwerpen waar ze het meest belang aan hechten. Omdat het inmiddels al
rond de klok van 22.30 uur was, was er geen tijd meer voor een terugkoppeling ervan maar zover ik de stickers
heb gezien scoorde het item “naar een langere zaalcompetitie en beach handbal in het voorjaar” hoge ogen.
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Goed dus dat wij als LHV volgend voorjaar een tijdelijk beach veld willen organiseren. Het zou wel eens de
buitensport van de toekomst kunnen worden!
Zelf heb ik het onderwerp arbitrage ingebracht en ook daar zag ik gelukkig vrij veel stickers bij. Het is heel hard
nodig dat het scheidsrechterskorps verjongt, dat jonge scheidsrechters goed begeleid worden en dat ook oudere
scheidsrechters nascholing volgen en begeleid worden. De clubs zijn zelf aan zet, hoe krijgen we dit met elkaar
georganiseerd? Kijkend naar onze eigen vereniging, zie ik dat we gelukkig een behoorlijk aantal scheidsrechters
hebben en ook jonge! Jeugdspelers die beginnen met het begeleiden van de jongste jeugd en daarbij een goede
begeleiding krijgen kunnen meegroeien en zo plezier hebben in het fluiten van wedstrijden. We willen onze
jeugdspelers op deze manier blijven betrekken bij de handbalsport. Spelregelkennis is daarbij belangrijk, niet
alleen voor de scheidsrechters maar ook voor de spelers zelf. Hoe mooi was het om te zien dat afgelopen week
de kantine vol was met C en B jeugdleden tijdens de spelregelavond (zie foto, en bericht verderop in deze
nieuwsbrief). Nu mogen zij hun spelregelbewijs gaan halen via Handbal Masterz!

Foto: Klaas Pranger
Andere punten die aan de orde kwamen waren financiën (het gaat financieel goed met het NHV, het eigen
vermogen is inmiddels op orde) en het bestuursmodel. In de praktijk fungeert het bestuur van het NHV nu meer
als een Raad van Toezicht op de werkorganisatie die een eigen directie heeft. Ze wil zoeken naar een vorm die
meer recht doet aan deze situatie. Vraag is hoe dat te combineren is met de clubs als leden van de vereniging
NHV. Opgemerkt werd dat een ledenvergadering – hoewel er relatief weinig clubs op afkomen – ook wel de
functie heeft van het met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor het handbal in Nederland. Een belangrijke
vraag is dan ook hoe de clubs meer te betrekken bij het beleid. Vanuit de vergadering werd de behoefte aan
regio-bijeenkomsten geuit, die voelen we als LHV zelf ook. Het meerjarenbeleidsplan is een goede gelegenheid
om die weer te organiseren.
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Volgend voorjaar beach bij LHV! - door Klaas Pranger
De voorbereidingen voor LHV Beach Handball 2020 zijn in volle gang.
Je hebt het al in de Leusder Krant zien staan en we zijn er vanuit LHV op de Matchbeurs in november volop mee
aan het werven geweest. En met succes!
Het is gelukt om een aantal grote (materiaal)sponsoren te binden. Zo
gaat Van Schoonhoven Infra helpen bij het zand op het veld krijgen.
Van Bloemendal Bouw hebben we de toezegging binnen dat zij
materiaal leveren voor de boarding rondom het veld.
AFAS ondersteunt ons met sponsorgeld.
Ook de gemeente Leusden helpt ons en
kijkt mee naar de veiligheid van het veld.
Het bestuur van LHV gaat binnenkort bij
het Fonds Welzijnsinitiatieven Leusden
ook een aanvraag indienen.
Dan blijft er nog steeds een flinke
investering over. Dus gaan we bord
sponsoren zoeken en andere gebruikers
betrekken (die tegen een geringe
vergoeding het veld mogen gebruiken).
Daar is ook jou hulp bij nodig: laat het
weten als je een sponsor kent of bent!
Foto: Matchbeurs Leusden

Foto: Klaas Pranger

Het contact met andere gebruikers is ook opgestart. De Koningspelen 2020 zullen zich ook op het LHV Beach
Handball zand kunnen gaan afspelen. Daarnaast hebben we contact gelegd met korfbalclub Antilopen en
voetbalvereniging Roda’46 als directe buren. Op het lijstje staan nog AFAS Leos (volleybal) en de beide
tennisclubs van Leusden. Natuurlijk zijn de buurtsportcoaches ook betrokken
en is hen gevraagd om te bekijken wat zij met de 5 maanden zand kunnen
doen.
Vanzelfsprekend zal ook de SNO, de buitenschoolse opvang die onze
kantine gebruikt, van harte welkom zijn op het zand.
Zoals veel mensen in Nederland, valt of staat het project op dit moment met
de besluiten rond PFAS.
We zullen grond (zand) laten verplaatsen en daar gelden regeltjes voor. We
weten nu nog niet helemaal zeker of dit invloed heeft op ons project.
Stevig duimen allemaal!
Klaas is bereikbaar via e-mail of telefoon 06 53 71 53 28.
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Spelregeluurtje met de B en C jeugd
Op dinsdag 19 november was er voor de spelers uit de B & C jeugd een spelregeluurtje in de kantine. Danny
Schneiders en Klaas Pranger organiseerden dat. Het was gezellig druk met 25 deelnemers: nagenoeg alle
jeugdspelers waren aanwezig. Ze hebben de benodigdheden voor het samen kunnen handballen bedacht. En
vervolgens dat gerelateerd aan de spelregels. Daarna heeft Danny de spelregels er nog eens bijgehaald en langs
gelopen.
De avond werd afgerond met de opdracht om je voor te bereiden op het halen van het spelregelcertificaat.
Voor de B-jeugd spelers is dit verplicht. Wil je een voorbereiding doen om het spelregelcertificaat te halen, kijk
dan op de LHV-website. In de zwarte balk onder de clubfoto op de site, vind je de pagina Spelregelkennis (onder
menu Handbal).
Op die pagina staan de spelregels: naast de officiële, ook die in begrijpelijke taal en ook nog een versie speciaal
voor de jeugd. De link naar Handbal Masterz opent de pagina met oefeningen voor het certificaat.
Wil je gaan voor het (oefen)examen, dan heb je naast je NHV Gebruikersnaam, ook een wachtwoord nodig.
Je gebruikersnaam is je NHV code, voor mijzelf is dat ZR677HL. Je code kun je vinden in de HandbalNl app
onder BOND - Digitale pas (of vraag je coach of de ledenadministratie). Het wachtwoord kun je opvragen bij
Danny, Klaas of Mark Tilstra.
Mocht er behoefte zijn aan ondersteuning bij het gebruik van Handbal Masterz, laat het dan weten.
Graag organiseren we neem-je-laptop mee avonden in de LHV Kantine. Dan kunnen we samen de vragen
oefenen en situaties doornemen. Er zijn voor een speciale avond wel minstens 5 deelnemers nodig: dat kan dus
goed per team aangevraagd worden.
Zelf vond ik het een fijne avond! Ik hoop dat er snel aanvragen voor inlogcodes langs gaan komen!
Sportieve groet, Klaas Pranger ook namens Danny Schneiders.
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Help mee PMD afval inzamelen bij LHV en voorkom Zwerfafval!

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!
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Let op: de datum voor de Bingo/nieuwjaarsreceptie verandert wellicht nog. Houd Facebook of website in
de gaten voor de aankondiging.
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