Nieuwsbrief februari 2020
Avond van LHV dit jaar op vrijdag 27 maart
Ook dit jaar weer een ledenvergadering
nieuwe stijl. Geen suffe, lange
vergadering maar actief aan de slag met
verschillende onderwerpen die belangrijk
zijn voor LHV

Bedrijfshulpverlening
op maat.
06 509 288 56
Bijvoorbeeld
●
●
●
●
●
●
●

info@blushetvuur.nl

toekomst veld / zaal / beach
contributies
invulling van de kantinediensten
Leusdens sportakkoord
de handbal spelvisie
gezonde kantine
duurzaamheid

www.blushetvuur.nl

De Avond van LHV is voor leden vanaf de
B-jeugd en ouders van jeugdleden zijn
welkom.

Meer informatie, agenda en de stukken volgen via de mail.
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Van de Technische Commissie
Een bericht van Hilde Steenbeek:
Allereerst iedereen hartelijk dank voor de warme reacties op het overlijden van onze (van Edo en mij) oma, en
van To (en Klaas) hun (schoon)-moeder. Dat brengt mij echter wel op het schrijven van dit stukje. Want door deze
gebeurtenis is helaas ook weer duidelijk geworden dat het kader van trainers erg smal is. Helaas hebben we
gedrieën de training van woensdag 15 januari af moeten zeggen. Dit had tot gevolg dat we zo'n 30 tot 40 kinderen
hebben moeten teleurstellen, wat eigenlijk best jammer is.
Daarom nogmaals een oproep, ook aan oudere jeugdleden, om ons te helpen bij het geven van trainingen zodat
we straks weer voldoende trainers hebben om elkaar op te kunnen vangen bij calamiteiten. Mocht je interesse
hebben bel dan To of mij. (06-58581858 of 06-10160557)
Verder wil ik toch nog even aandacht voor de training van de f-jeugd van woensdag 22 januari waar we maar liefst
6 (!!!) nieuwe kinderen mochten verwelkomen! Lucas (had al een keer eerder meegetraind), Ilva, Simon, Abigail,
Vera en Gwen! We hopen dat jullie fijn hebben getraind en dat jullie uiteindelijk ook wedstrijdjes mee willen en
kunnen doen!

Handbalclinics in samenwerking met SportXperience
Als voorbereiding op het handbaltoernooi in de
voorjaarsvakantie zijn/worden er weer handbalclinics
gegeven worden op enkele basisscholen in Leusden.
Deze keer is de organisatie hiervan in handen van
SportXperience. De lessen worden gegeven door
studenten van de sportacademie Amersfoort in
samenwerking met To Schoenmakers.
Op woensdag 8 januari was er voor basisschool de
Holm een hele bijzondere les: stagiairs bij het NHV
deden in de handbaltour Leusden aan en gaven een
clinic. De kinderen en leerkrachten waren erg
enthousiast. Ongeveer 150 kinderen hebben
kennisgemaakt met diverse handbalvormen, zoals
stoepranden en goalcha. Na afloop was er voor alle
kinderen een oranje stuiterbal en de school ontving 2
goalcha ballen en doeltjes.
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KC Antilopen en LHV pionieren als dagbestedingslocatie i.s.m.
Reinaerde
Na maanden van voorbereiding verwelkomen korfbalclub Antilopen (KC Antilopen) en Leusder Handbal
Vereniging (LHV) per 6 januari 2020 een bijzondere groep gasten: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze groep, afkomstig van zorginstelling Reinaerde, gaat bij de Leusdense sportclubs aan de slag. Een prachtig
maatschappelijk initiatief, geïnitieerd door KC Antilopen, tot stand gebracht in samenwerking met LHV en mede
mogelijk gemaakt door Stichting DownTown Leusden en een bijdrage vanuit het innovatiefonds van de
Korfbalbond KNKV.
Het begon al enige tijd geleden (vanaf 2017) met
de wens van de korfbalclub om voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt dagbesteding te
verzorgen. Maar deze zoektocht duurde langer
dan gedacht. Uiteindelijk kwamen Antilopen en
LHV via Stichting DownTown Leusden in contact
met Reinaerde in Woudenberg. Er wordt vanaf
januari 2020 gestart met een groep kandidaten uit
Woudenberg, die onder professionele begeleiding
van Reinaerde in en om het clubgebouw aan de
slag gaan. Het is de ambitie om van deze periode
veel te leren, zodat in de toekomst de
samenwerking geïntensiveerd kan worden én
uitgebreid met Leusdenaren.
Het initiatief vormt een typische win-win situatie.
Ten eerste vormen de werkzaamheden op het
(deels) nieuwe complex op het Burg. Buining
Sportpark –in 2018 werd er een nieuwe sporthal
geopend- een mooie dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij verzorgen klussen die
op hun eigen niveau kunnen worden aangepast, leren op verschillende projecten met verantwoordelijkheden om
te gaan en zien direct resultaat. Door deze dagbestedingsactiviteiten worden direct werkzaamheden uit handen
genomen van verenigingswerkers van de clubs. Ten tweede vormen de clubs een ‘warm nest’ waar iedereen altijd
welkom is. Niet alleen voor dagbesteding, maar ook om te sporten en/of als bezoeker wedstrijden te bekijken.
‘Erbij horen’, dus. Tenslotte profiteren ook de vaste gasten op het complex van het project; naast de sportclubs
ook de Sportieve Naschoolse Opvang.
Voorbeelden van werkzaamheden die per januari 2020 als dagbestedingsactiviteiten zullen worden verricht, zijn:
het klaarmaken van onderdelen van het kantine assortiment (zoals verse tosti’s en snoepzakjes), het opruimen
van zwerfafval, groen- en speeltoestelonderhoud rondom het sportcomplex, bezemen van de ruimtes, en het
verrichten van diverse incidentele klussen zoals verven of opknappen van ruimtes.
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Schoolhandbaltoernooi - woensdag 26 februari
Op woensdag 26 februari 2020 wordt voor de 22e keer het LHV schoolhandbaltoernooi gehouden. Dit jaar doen
er maar liefst ruim 380 kinderen mee. We weten het niet zeker, maar we denken dat dit een record is. En dit jaar
ook voor het eerst een school uit Achterveld: St Jozef. Hartstikke leuk!
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 ben
je als vrijwilliger welkom bij het afsluitende etentje in de LHV kantine. Afhankelijk van het aantal eters en wat er
gehaald gaat worden, betaal je daarvoor een kleine bijdrage naast de sponsoring door LHV.
Dit jaar nemen we na het toernooi afscheid van Anita Oldenburger. Zij heeft het toernooi 10 jaar mede
georganiseerd. Daarom zoeken we mensen die Jacqueline Tijmensen en Quinty van Zandbrink willen helpen bij
het organiseren van het 23e toernooi in 2021. Wil jij meehelpen in de voorbereidingen van het toernooi, meld je
dan via een mail aan de schoolhandbalcommissie of benader Jacqueline, Quinty of Anita persoonlijk.

Nl Doet - zaterdag 14 maart
Op zaterdag 14 maart gaan we weer aan de
slag in en rond het clubhuis. Zo zorgen we
samen weer voor een mooie schone kantine
en omgeving en pakken we enkele klussen op
die door het jaar heen verzameld zijn. We
hopen dit jaar ook te kunnen klussen om de inrichting van de kantine mooier en leuker te maken. Help je een
dagdeel mee? We zijn er van 10 tot 15 uur en zorgen voor een lunch. Meld je bij Marita Voogt van het bestuur.
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Beach sportveld
De voorbereidingen voor het aanleggen van het beachveld zijn in volle gang. We willen het veld openen voor de
Koningsspelen op 17 april. Eerst staat op 26 februari nog het Schoolhandbaltoernooi in de sporthal op het
programma. Wie daarna ondersteuning wil bieden aan het beach-project is van harte welkom! We zoeken
trainers, sporters, kantinebezetting en natuurlijk hulp bij het aanleggen. Maar ook voor de publiciteit en de
coördinatie van de sportactiviteiten en sponsoren (werving) is hulp welkom. De financiering is nog niet rond, de
begroting heeft nog een gat.
In januari was er een eerste ontmoeting met een aantal sportclubs en met de buurtsportcoaches. Er is uitgelegd
hoe groot en diep het veld is en welke omheining er wordt aangelegd. Nadrukkelijk is de oproep gedaan om met
voorstellen te komen om het veld te gaan gebruiken. Vanuit de buurtsportcoaches, korfbalclub Antilopen, Roa’46
en AFAS LEOS is er belangstelling om het veld te gaan gebruiken. Verder zijn we in contact met Fort33 en SNO.
Mochten er meer belangstellenden zijn dan kunnen die zich nog steeds melden.

Jantje Beton 2020
Ook dit jaar gaan we weer voor Jantje beton collecteren in Leusden: in de week van 2 tot 7 maart a.s. Op de LHV
website zal weer een digitale-collectebus verschijnen (mede) voor de leden en ouders van leden!
We nemen weer de gebruikelijke aanpak: met een hele groep tegelijk van meerdere jeugdteams op één vroege
avond. We gaan collecteren op dinsdag 3 maart en donderdag 5 maart. Op beide dagen starten we om 17:00u in
de wijk waar we gaan collecteren. Op donderdagavond sluiten we af in de kantine met tellen en de traditionele
patat! De indeling van de teams over de dagen en wijken gaan we via de app groepen delen.
De helft van de opbrengst gaat naar Jantje Beton, de andere helft naar ons als club. De helft daar weer van wordt
besteed aan het jeugdkamp.
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WK handbal dames / EK handbal heren
De Nederlandse heren hebben een verdienstelijk debuut gemaakt op het EK in januari. Wie de wedstrijden op
Ziggo Sport heeft gezien, kan Wil en Hans in beeld hebben gezien. Zij waren erbij! De heren wonnen de wedstrijd
tegen Letland, maar verloren van Duitsland en de latere kampioen Spanje. Het Nederlandse spel met veel
snelheid en dynamiek viel positief op! Nu hopen dat ze verdere stappen kunnen gaan zetten.
Wat een waanzinnig WK hebben de dames in december in Japan gespeeld. WERELDKAMPIOEN!

Een beeld uit het
item van Hart van
Nederland (Talpa
Network).
Klik hier om naar het
item te gaan. Het
start rond 4:00
minuten.

Felcitatie aan Laura van der Heijden op het AFAS scherm en van voorzitter Marita Voogt bij haar ouders thuis.
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Handbal Podcasts
Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rond de nationale teams, en spelers/speelsters in binnen- en
buitenlandse competities: luister eens naar een van de Podcasts: Spielmacher (van Handbalinside met Stijn
Steenhuizen en international Bobby Schagen) en Met Hars en Ziel (van Ziggo Sport met Gerben Engelen en
Raymond Koning).

HandbalNL app: aandacht voor privacy!
Veel LHV-ers gebruiken inmiddels de HandbalNL app. Je kunt in de app allerlei informatie over de competitie
vinden, zoals programma, uitslagen standen etc. Ook de zaal/veld/tijddiensten van de A-jeugd en senioren staan
inmiddels in de app.
Wanneer je je met je NHV relatienummer (zie de ledenlijst) en het email-adres zoals dat in de ledenlijst staat
aanmeldt, krijg je automatisch de gegevens van jouw eigen wedstrijden. Maar ook niet leden kunnen de app
gebruiken, zij kunnen dan binnen alle verenigingen hun favoriete teams opzoeken.
Als club stimuleren we het gebruik van de app. In dit
bericht willen we aandacht vragen voor de
privacy-instellingen. Alle gebruikers van de app kunnen
teams opzoeken en krijgen dan informatie wie er in die
teams spelen. Afhankelijk van jouw eigen privacy
instelling, kunnen mensen dan jouw naam en/of foto
zien. In de app kun je onder persoonlijke instellingen je privacy niveau zelf aanpassen. NB: de scheidsrechter en
de officials van het team waartegen je speelt, kunnen binnen het digitale wedstrijdformulier voor de betreffende
wedstrijd altijd je naam en foto zien. Dit is nodig om de spelers te controleren.
Ga via het menu naar “Instellingen” onder Algemeen.
Ga naar Mijn persoonsgegevens. Onderaan dit scherm vind je de privacy instellingen en kun je kiezen uit drie
niveaus. De website van Sportlink geeft meer informatie over de zichtbaarheid van je naam en foto bij elk van de
niveaus.
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Help mee PMD afval inzamelen bij LHV en voorkom Zwerfafval!

Opbrensgten Grote Clubactie 2019
Mooi resultaat!
De Grote Clubcactie 2019 heeft een mooi bedrag voor LHV opgeleverd van €429,50.
Waar besteden we de opbrengst aan?
Zoals eerder aangegeven reserveren we de helft van dit bedrag voor het LHV Jeugdkamp 2020 en de andere
helft aan het realiseren van onze beachhandbal
activiteiten.
Bedankt lotenverkopers en kopers
Zonder jullie was dit niet gelukt. Bedankt voor jullie inzet!
Daarnaast To bedankt voor het uitdelen van de boekjes
en Yoon Sil voor het invoeren van de loten.
Coördinator Grote Clubactie gevraagd
Voor de coördinatie van de Grote Clubactie 2020 kunnen
we zeker een vrijwilliger gebruiken.
Lijkt je dit leuk, laat het dan weten.
Bij vragen, stuur een mail naar Gert Visscher, penningmeester van LHV.
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Activiteiten
Tijdens de Nieuwsjaarsbingo werd er fanatiek gespeeld
om verschillende mooie prijzen!
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Jaaroverzicht 2019

Klik op de figuur voor een vergroting!
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