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Veranderingen seizoen 2019/2020 
 

Beste ouders, en deelnemers, 
 
Deze brief is bedoeld voor de ouders van deelnemers die reeds aan de HandbalSchool Brabant verbonden zijn 
geweest afgelopen jaren en de HandbalSchool Brabant goed kennen. De ouderpresentatie is een uitgebreid 
document, en is gepresenteerd met een mondelingen uitleg. In dit document proberen wij kort de wijzigingen door 
te geven. 
 

1. Wijzigingen in het bestuur 
Gerrie Couwenberg zwaait dit seizoen af en zal per september de mailbox overdragen. 
Dion Sillen is voorzitter geworden 
Bart Erich is bestuurslid algemene zaken / vice-voorzitter 
Martijn van Rijckevorsel is bestuurslid organisatie 
Secretariaat en Penningmeester zijn vacante posities. 

2. Vertrouwenscontactpersoon 
In het seizoen 2019-2020 zal Jitze Jouwsma als vertrouwenscontactpersoon optreden, zie: 
https://handbalschoolbrabant.nl/vertrouwenscontactpersoon  

3. Wijziging coördinatoren jongen en meisjeslijn 
Coördinatoren voor de jongens en meisjes lijn zijn respectievelijk: Fred Michielsen en Hans de Rooij 

4. Verbouwing sporthal de Roomley in Udenhout 
Vanwege verbouwing is slechts de zaal beschikbaar en is er beperkte ruimte. Het is onduidelijk hoe dit gaat 
lopen en hopen op uw begrip. Wanneer wij weer aanvullende informatie hebben zullen wij dit 
communiceren. 

5. Wijziging trainingstijden 
De jongens en meisjes trainen nu beiden van 8:30 tot 13:00. Zie ook: 
https://handbalschoolbrabant.nl/trainingen  

6. Wijziging Fysio’s 
Fysio’s zijn ruwweg om en om aanwezig, voor het schema zie: https://handbalschoolbrabant.nl/trainingen  
De Fysio’s wisselen van week tot week, of Titia of Jasper is aanwezig. 
Titia Broers – Fysio  
Jasper Trommel  – Fysio 
Tim Faatz – Verantwoordelijkheid performancescan en coördinator vanuit Monne 

7. Pilot HandbalSchool Brabant - IVO-Deurne 
Dit seizoen gaan wij van start met een pilot van IVO-Deurne op de woensdagochtend in Deurne. Voor meer 
informatie zie: https://handbalschoolbrabant.nl/ivo-deurne  

8. Kledingpassessies 
Zaterdag 21 en 28 september zijn er passessies, voor kleding zie: 
https://handbalschoolbrabant.nl/organisatie/kleding  

9. Planning performancescan 
5 oktober is de performancescan bij de meisjes en op 12 oktober bij de jongens. 


