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Nieuwsbrief – september 2019 
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HANDBALSCHOOL 
BRABANT 

 
  
 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief 
1. Wie is wie? 
2. Passessies kleding op 21 en 28 september 
3. Ouderpresentatie en wijzigingen 
4. Start pilot IVO-Deurne 
5. Performance scan 
6. Mental Battle sessies 
7. Praktische zaken 
8. Zet jij jouw talenten in voor onze talenten? 
9. Contactinformatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
Geplande activiteiten 
 
21 september 
Passessies kleding 
 
28 september 
Passessies kleding 
 
5 oktober 
Performance scan meisjes 
Mental Battle sessie jongens (theorie) 
 
12 oktober 
Performance scan jongens 
Mental Battle sessie meisjes (theorie) 
 
26 oktober 
Voorlichting Vertrouwens Contact 
Persoon jongens 
 
9 november 
Mental Battle sessie jongens (praktijk) 
 
16 november 
Mental Battle sessie meisjes (praktijk) 
 
23 november  
Voorlichting Vertrouwens Contact 
Persoon meisjes 
 
27 – 30 december 
Lundaspielen in Lund (Zweden) – 
meisjes alle groepen 
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1. Wie is wie? 

 
Wie is wie bij de Handbalschool Brabant? Elke nieuwsbrief stellen we onze vrijwilligers aan je voor. 
Deze keer het bestuur van de Handbalschool. 

   

Dion Sillen 
Voorzitter 

Bart Erich 
Algemene zaken / vice- 
voorzitter 

Martijn van Rijckevorsel 
Organisatie 

Dion Sillen is begin september toegetreden tot het bestuur na enkele maanden meegelopen te 
hebben. In het bestuur zal hij zich met name bezig houden met de externe contacten en het 
aansturen van het technisch kader. In het verleden is hij ook trainer geweest bij de 
handbalschool. In het dagelijks leven is Dion raadsadviseur sociaal domein bij de gemeente 
Breda. 
 
Bart Erich maakt al sinds de oprichting van de handbalschool in 2013 deel uit van het bestuur. Zes 
jaar lang bekleedde hij de positie van voorzitter, maar heeft dat stokje overgedragen aan Dion. 
Als bestuurslid Algemene zaken/vice-voorzitter gaat Bart zich onder andere bezig houden met het 
opzetten en uitvoeren van (nieuwe) projecten en de ICT. Hij werkt als onderzoeker bij TNO en de 
Technische Universiteit Eindhoven. 
 
Martijn van Rijckevorsel is ook begin september gestart als bestuurslid. Zijn voornaamste 
aandachtspunt is het aansturen van al het niet-technisch kader zoals de kledingcoördinatoren en 
teammanagers. Na een lange carrière bij de ABN AMRO bank werkt hij sinds kort bij MOOIWERK in 
Breda als adviseur met als aandachtsgebied vrijwilligerswerk. 
 
Het bestuur zoekt nog versterking in de vorm van een penningmeester en een secretaris. Heb je 
interesse om het bestuur te versterken? Laat het ons dan weten via 
voorzitter@handbalschoolbrabant.nl. 
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2. Passessies op 21 en 28 september 
 

Op 21 en 28 september is er weer de mogelijkheid om de tenues te passen en te bestellen.  
 
Voor alle deelnemers is minimaal een broekje en shirt noodzakelijk, deze dient bij zowel de 
trainingen als toernooien gedragen worden. Van de nieuwe deelnemers wordt verwacht bij deze 
twee passessies de bestelling te regelen. Heeft uw kind daarnaast nog andere wensen nieuw tenue, 
trainingspak of tas nodig? Dan kan dat ook op deze dagen. 
 
Op een van de 2 data zal voor en na de training de kleding gepast worden. Hier kan een 
bestelformulier ingevuld worden met uw handtekening erop, deze kan ingeleverd worden bij de 
aanwezige vrijwilliger. Twijfelt u welke maat uw kind nodig heeft? Sport7 (onze leverancier) heeft 
een aantal passets gegeven die uw kind kan proberen. Wij adviseren ouders hierbij aanwezig te 
zijn, om de goede maat te bepalen. De prijslijst zit als bijlage op de laatste pagina van deze 
nieuwsbrief.  
 
Samen met Sport7 hebben we de ervaringen van het afgelopen seizoen besproken. Bij enkele shirts 
waren op de rugnummers na verloop van tijd bobbels te zien. De reden ligt in de keuze van het 
materiaal: de witte rugnummers zijn van een wat stuggere folie gemaakt om te voorkomen dat ze 
verkleuren door het rood van het shirt. Voor de nieuwe shirts kijken we naar een andere, minder 
stugge folie. 
 
Mocht het zo zijn dat u nog een tenue van vorig seizoen heeft waar in het rugnummer bobbels te 
zien zijn, meld dit dan via kleding@handbalschoolbrabant.nl. Sport7 heeft aangeboden om deze  
shirts opnieuw op te persen. Als we weten om wie dit betreft, kunnen we een moment prikken om 
dit te doen. 
 
Voor overige zaken kan gemaild worden naar kleding@handbalschoolbrabant.nl. 
 
Martijn van Rijckevorsel 
(Bestuurslid Organisatie) 
 

3. Ouderpresentatie en wijzigingen 
 
Op de website hebben wij een document gepubliceerd waar de ouderpresentatie terug te vinden 
alsook een document met de wijzigingen in seizoen 2019 – 2020 ten opzichte van het afgelopen 
jaar. 
https://handbalschoolbrabant.nl/inschrijven/informatie-en-voorwaarden  
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4. Start pilot IVO-Deurne in oktober 2019 
 
Zoals aangegeven bij de ouderbespreking willen wij starten met een pilot HandbalSchool Brabant 
en IVO-Deurne. Op woensdagochtend zal er getraind gaan worden van 7:30 tot 9:00 in het 
Peelhorst, een gymzaal van IVO Deurne. We hebben inmiddels 12 deelnemers en een excellente 
trainer gevonden. Ons doel is om rond oktober te starten, op dit moment worden de laatste details 
met IVO-Deurne gesproken. Heeft u al ingeschreven dan wordt er met u contact opgenomen over 
de praktische zaken.  
 
Guido van Erp heeft aangegeven te willen gaan trainen. Guido van Erp is in het bezit van de EHF 
Mastercoach licentie en heeft veel ervaring als trainer. Wij zijn blij met zijn deelname. 
 
Piet Zegers zal het traject te coördineren. Voor vragen omtrent reizen, vrijstellingen van school, kan 
je hier terecht. 
 
Voor de laatste informatie, en aanmeldingen, zie de website:  
https://handbalschoolbrabant.nl/ivo-deurne  
 
Mochten er vragen zijn kunnen deze gesteld worden aan Piet Zegers via:  
handbalklas-deurne@handbalschoolbrabant.nl 
 
Bart Erich 
(Bestuurslid Algemene zaken / vice-voorzitter) 
 

5. Performance scan 
 
Op 5 oktober (meisjes) en 12 oktober (jongens) voeren de fysiotherapeuten van Monné Zorg en 
Beweging de performance scan uit. Ook dit jaar gaan wij voor de tweede keer elektronisch de T-
test en sprint meten. Met deze apparatuur kunnen wij sneller achter elkaar meten en zijn de 
resultaten stukken nauwkeuriger.  
 
Groepsresultaten 
Zoals elk jaar berekenen wij de resultaten van de performancescan voor de verschillende groepen. 
De resultaten van afgelopen jaren zijn terug te vinden op de website:  
https://handbalschoolbrabant.nl/performance-scan  
 
Individuele resultaten 
Als alle spelers en speelsters getest zijn, kunnen wij de persoonlijke resultaten presenteren. Dat 
gebeurt in een A4’tje die een mooi web bevat zoals hieronder. Dit kunnen wij pas als alle 
deelnemers  hebben meegedaan, omdat er vergelijkingen gedaan wordt binnen een groep. Het 
is dus belangrijk deel te nemen aan de sessie van 5 (meisjes) of 12 (jongens) oktober. Indien je NIET 
op die dag aanwezig bent, het verzoek om bij de andere sessie aan te sluiten op de andere dag. 
Eventueel kan je met een andere groep meedoen, mocht het qua tijd met competitie moeilijk 
zitten. 
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Hoe verder? 
Wij zijn van plan om de resultaten van de afgelopen jaren samen te voegen en te analyseren. We 
kunnen dan bekijken hoe de ontwikkeling verloopt op een bepaalde leeftijd, of van deelnemers 
door de jaren heen. Vanwege privacyredenen zullen wij die analyse op geanonimiseerde data 
doen. Het is wetenschappelijk gezien super interessant hoe dit werkt, en geeft ook inzicht aan 
trainers en de fysiotherapeuten.  
 
Heb je vragen over jouw persoonlijke resultaten, neem dan gerust contact op met Tim Faatz en 
Jasper Trommel. Dit kan eenvoudig via: fysio@handbalschoolbrabant.nl  
 
Bart Erich 
(Bestuurslid – Algemene zaken / vice-voorzitter) 
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6. Mental Battle sessies 
 
Onze sportpsycholoog Jitze Jouwsma gaat ook dit jaar aan de slag met mentale training voor alle 
kinderen van de Handbalschool. Deze Mental Battle sessies zullen plaatsvinden op 5 en 12 
oktober. Aan onderwerpen als motivatie en focus wordt tijdens de sessies aandacht gegeven. De 
planning is als volgt: 
 
5 oktober 
Mental Battle sessie jongens (theorie) 
Jongens B:   9.00 - 9.45 uur 
Jongens D/E:  10.15 - 11.00 uur 
Jongens C:   11.15 - 12.00 uur 
 
12 oktober 
Mental Battle sessie meisjes (theorie) 
Meisjes C:    8.30 - 9.15 uur 
Meisjes B:   9.30 - 10.15 uur 
Meisjes D/E:   10.30 - 11.15 uur 
 

7. Praktische zaken 
 
Inschrijving toernooien 
Inschrijvingen voor grote toernooien waar wij gezamenlijk naar af reizen en/of door de 
Handbalschool Brabant worden georganiseerd, laten wij via de website verlopen: 
https://handbalschoolbrabant.nl/inleveren-deelnameformulier-toernooien. Hierbij gaat een 
afschrift naar de penningmeester, naar de coördinator toernooien en naar de teammanager 
behorend bij die groep. Op deze wijze is iedereen tegelijkertijd geïnformeerd.  
 
Voor reizen naar het buitenland moeten wij een toestemmingsverklaring hebben. Daartoe dient u 
het formulier “Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland” in te vullen. 
Hierbij moet de toestemminggever ook een kopie van een ID inleveren. Wij gebruiken hiervoor het 
door de overheid ontwikkelde formulier, dat vooraf is ingevuld, en via de teammanagers aan de 
ouders verstrekt wordt. Daarnaast wordt ook een akkoordverklaring voor deelname meegestuurd, 
zodat wij weten dat u akkoord gaat met de reis en bijbehorende kosten. 
 
Soms is het lastig om deze formulieren ingeleverd te krijgen. Onze ervaring is dat met behulp van 
een foto genomen met een mobiele telefoon het vaak al lukt om de formulieren te digitaliseren. 
Wij willen benadrukken dat het controleren heel veel tijd kost, en vragen daarom of u vooraf de 
documenten goed wilt controleren op volledigheid. 
 
Fotografie 
De HandbalSchool heeft met een aantal vrijwillige fotografen Jan en Adrie Flipsen, Petra 
Bleijenberg, Arno van Es en Patricia Verhagen afspraken gemaakt omtrent fotograferen. Mochten 
hierover vragen en/of opmerkingen zijn, en wilt u een speciale foto van uw zoon of dochter, dan 
kan hiervoor contact opgenomen worden met de HandbalSchool fotografen, via 
fotografie@handbalschoolbrabant.nl. 
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8. Zet jij jouw talenten in voor onze talenten? 
 
De Handbalschool Brabant is een echte vrijwilligersorganisatie waar elk jaar zo’n 25 vrijwilligers zich 
met hart en ziel inzetten om onze handbaltalenten een zo goed mogelijke omgeving te bieden 
waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen. Dat kan dus niet zonder vrijwilligers. Om de organisatie 
goed te laten lopen en het behapbaar te maken voor iedereen, kunnen we versterking gebruiken. 
Zet jij jouw talenten in voor onze talenten? 
 
Secretarieel 
Secretaris bestuur 
De secretaris is de spin in het web. Hij of zij zorgt ervoor dat de organisatie toegang heeft tot alle 
informatie om de stichting goed te laten draaien. Daar hoort onder andere bij het verzorgen van 
correspondentie, contacten onderhouden met externe partners en het samenwerken met de 
administratief medewerker en de notulist bestuursvergadering. Natuurlijk denk je in het bestuur mee 
over de (toekomst van de) organisatie. Tijdsbesteding: 2-3 uur per week. 
 
Administratief medewerker 
De administratief medewerker ondersteunt de secretaris bij administratieve zaken zoals het 
verzorgen van deelnemerslijsten, ledenadministratie, planningen of digitale archivering. De 
precieze taakverdeling gaat in goed overleg met de secretaris. Tijdsbesteding: 1-2 uur per week. 
 
Notulist bestuursvergadering 
Vergaderingen van het bestuur vinden gemiddeld één keer per maand plaats op een 
doordeweekse avond (gemiddeld 10x per jaar). De notulist verzorgt de notulen en de actielijst en 
zorgt ervoor dat deze gedeeld worden met de bestuursleden. Tijdsbesteding: 4-5 uur per maand. 
 
Data invoeren 
We zoeken één vrijwilliger die de gegevens van onze talenten in kan voeren in het Talent Volg 
Systeem van het NHV. Tijdsbesteding: eenmalig 2-3 uur. 
 
Financieel 
Penningmeester bestuur 
De penningmeester zorgt ervoor dat de stichting ook de komende jaren financieel gezond is. Het 
maken van een begroting en de jaarrekening hoort daarbij. Ook het helpen bij of beoordelen van 
projectbegrotingen en het verzorgen van financiële overzichten hort bij jouw rol. Hierbij werk je 
samen met de twee vrijwilligers die de financiële administratie bijhouden. Boekingen hoef je dus 
niet zelf in te voeren in het online boekhoudsysteem.  Natuurlijk denk je ook mee in het bestuur over 
(de toekomst van) de organisatie. Tijdsbesteding: 2-3 uur per week. 
 
Marketing en Communicatie 
Bestuurslid Marketing en Communicatie 
Op het gebied van marketing en communicatie kan de Handbalschool Brabant nog stappen 
maken. Het inrichten van processen, het uitvoeren van interne en externe communicatie en het 
‘verkopen’ van de organisatie moet verder geprofessionaliseerd worden. Het uitwerken van een 
contentstrategie heeft prioriteit. Dit doe je samen met de vrijwillige contentmedewerker die nu al 
actief is voor de stichting, en een nog aan te trekken tweede contentmedewerker. Tijdsbesteding: 
2-3 uur per week. 
 



WSBRIEF 

    

September 2019  Pagina 8 van 10 
   
 

Contentmedewerker 
Samen met de reeds actieve contentmedewerker en op basis van de nog te ontwikkelen 
contentstrategie ga je aan de slag om zelf content te ontwikkelen en te plaatsen op onze sociale 
mediakanalen en de website. Dat kan zijn in de vorm van tekst, foto en video. Ook bestuursleden 
leveren content aan om te plaatsen. Het betrekken van de kinderen bij het maken van content 
behoort tot de mogelijkheden. Tijdsbesteding: 1-2 uur per week. 
 
Coördinator nieuwsbrief 
Eén keer per vier tot zes weken sturen we een nieuwsbrief digitaal naar alle handbalspeelsters/-
spelers, hun ouders en overige geïnteresseerden. De coördinator zorgt voor een goede planning 
en organisatie, sluit met het bestuur kort welke berichten er geplaatst moeten worden, zorgt ervoor 
dat het kader relevante nieuwsberichten aanlevert, schrijft incidenteel ook zelf voor de nieuwsbrief 
en verstuurt de nieuwsbrief. Tijdsbesteding: gemiddeld 4 uur per 4 weken.  
 
Doorontwikkelaar intranet 
De Handbalschool Brabant heeft een intranet waar we voor alle vrijwilligers onder andere 
werkdocumenten, declaratieformulieren plaatsen. Dit intranet moet nog verder ontwikkeld worden 
zodat dit een kennisbank voor de vrijwilligers wordt. Technische kennis heb je niet nodig, alleen 
goede ideeën en het bijhouden van de content op het intranet. Tijdsbesteding: 2-3 uur per maand. 
 
Sponsoring 
Coördinator sponsoring 
Met 140 handbaltalenten, 25 vrijwilligers, vele ouders/verzorgers en onze doelstelling van 
talentontwikkeling van jeugdige sporters is de Handbalschool Brabant een interessante partij voor 
sponsoren om mee samen te werken. Het werven van extra financiën is ook nodig vanwege 
wegvallende subsidies en stijgende kosten voor onder andere zaalhuur. Tot op heden is sponsoring 
voor de Handbalschool breed nog niet structureel opgepakt (wel door de verschillende 
trainingsgroepen via sponsoracties). De coördinator sponsoring ontwikkelt samen met het bestuur 
een strategie om sponsoren aan te trekken en te behouden. Tijdsbesteding: 1-2 uur per week. 
 
Medewerker(s) sponsoring 
Ter ondersteuning van de Coördinator sponsoring zoeken we nog één of twee medewerkers 
sponsoring. Het actief zoeken naar sponsoren en het behouden van relaties met sponsoren is een 
belangrijke taak. Tijdsbesteding: 1-2 uur per week. 
 
Ondersteuning technisch kader, trainingsgroepen en organisatie 
Notulist technisch overleg trainers 
De technische staf overlegt gemiddeld één keer per zes weken (gemiddeld 4-6x per jaar), normaal 
gesproken op de zaterdag. Om dit overleg goed vast te leggen zoeken we iemand die de notulen 
wilt verzorgen en versturen naar het technisch kader en het bestuur. Tijdbesteding: 4-6x per jaar, 4-
5 uur per keer. 
 
Teammanagers 
Elke trainingsgroep heeft een teammanager. De teammanager verzorgt in overleg met de trainers 
alle niet-technische zaken rondom een trainingsgroep zoals planningen, communicatie met ouders 
en kinderen, organisatie van toernooien/trainingsstages, kleding. De teammanager is intensief 
betrokken bij zijn of haar trainingsgroep. Tijdsbesteding: 2-3 uur per week. 
 
Coördinator Handbalscholentoernooi 
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Ieder jaar wordt in juni een weekend lang het Handbalscholentoernooi georganiseerd. Vanuit heel 
Nederland komen handbalscholen naar Brabant om dit toernooi te spelen. Afgelopen jaar waren 
ook nationale jeugdselecties uit België aanwezig. De coördinator heeft er eer aan om samen met 
de medewerkers Handbalscholentoernooi het toernooi tot in de puntjes te organiseren. 
Tijdsbesteding: variërend van 1 uur per week tot 3-4 uur per wek vlak voor het toernooi. 
 
Medewerkers Handbalscholentoernooi (2-3 mensen) 
Samen met de coördinator Handbalscholentoernooi organiseer je het Handbalscholentoernooi in 
juni. Zaken als uitnodigingen versturen, scheidsrechters benaderen en de wedstrijdplanning maken 
horen daar bij. In onderling overleg verdelen jullie binnen het organisatieteam de taken. 
Tijdsbesteding: variërend van 1 uur per week tot 3-4 uur per week vlak voor het toernooi. 
 

9. Contactinformatie 
 
Bestuur 
Voorzitter   Dion Sillen   voorzitter@handbalschoolbrabant.nl 
Algemene zaken - vice-vz Bart Erich   algemenezaken@handbalschoolbrabant.nl 
Organisatie   Martijn van Rijckevorsel  organisatie@handbalschoolbrabant.nl 
Penningmeester   Vacature 
Secretaris   Vacature 
 
Fysiotherapeuten  Jasper Trommel   fysio@handbalschoolbrabant.nl 
    Titia Broers 
    Tim Faatz   
 
Sportpsycholoog  Jitze Jouwsma   mentaal@handbalschoolbrabant.nl 
 
VCP-er    Jitze Jouwsma   jitzejouwsma@hotmail.com 
 
Online     Bart Erich   webmaster@handbalschoolbrabant.nl 
    Sanne de Laater  
 
Kledingcoördinatoren  Andrea Naalden (jongens) kleding@handbalschoolbrabant.nl 
    Vacature (meisjes)   
 
Technisch coördinatoren Hans de Rooij (meisjes) 
    Fred Michielsen (jongens) 
 
 
 
Postadres 
Stichting Handbalschool Brabant 
Statenlaan 85 
5042 RR  Tilburg 
handbalschoolbrabant@gmail.com 
www.handbalschoolbrabant.nl 
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Kledinglijst Sport7 
 

 

Artikel Kleur Prijzen t/m 20-10-2019 Nabestelling

Shirt Erima damesmodel Rood  In kledingset met broekje      €            42,50 42,50€             

 Los shirt                                    €            29,99 34,99€             

Broekje Erima damesmodel Zwart  In kledingset met shirtje   €            42,50 42,50€             

 Los broekje (jr.)                      €            15,00 15,00€             

 Los broekje (sr.)                    €            17,50 17,50€             

Shirt Erima herenmodel Rood  In kledingset met broekje  €            42,50 42,50€             

 Los shirt  €            29,99 34,99€             

Broekje Erima herenmodel Zwart  In kledingset met shirtje  €            42,50 42,50€             

 Los broekje (jr.)                      €            15,00 15,00€             

 Los broekje (sr.)                    €            17,50 17,50€             

Sokken Erima wit Wit  per paar  €              8,00 9,00€               

Zwart  per paar  €              8,00 9,00€               

Trainingsjack dames Erima Zwart/wit  Los jack (jr.)  €            34,99 37,50€             

 Los jack (sr.)  €            49,99 52,50€             

Trainingsbroek Erima unisex Zwart  Losse broek (jr.)  €            19,99 22,50€             

 Losse broek (sr.)  €            24,99 26,00€             

Trainingsjack heren Erima Zwart/wit  Los jack (jr.)  €            34,99 37,50€             

 Los jack (sr.)  €            39,99 42,50€             

Tas Erima Zwart  per stuk  €            29,99 29,99€             

 per stuk  €            34,99 34,99€             

 per stuk  €            39,99 39,99€             

Keeperstrui Erima Zwart/wit  Losse trui (jr.)                               €            49,99 54,99€             

 Losse trui (sr.)  €            54,99 59,99€             

Keepersshirt Erima korte mouw Zwart  In kledingset (met keeperspant)  €            55,00  €            55,00 

 Los shirt (jr.)  €            29,99 34,99€             

 Los shirt (sr.)  €            34,99 39,99€             

Keepersshirt Erima lange mouw Zwart  In kledingset (met keeperspant)  €            55,00  €            55,00 

 Los shirt (jr.)  €            29,99 34,99€             

 Los shirt (sr.)  €            34,99 39,99€             

Keeperspant lang zonder stukken Zwart  In kledingset (met shirt)  €            55,00  €            55,00 

 Losse broek (jr.)  €            19,99 22,50€             

 Losse broek (sr.)  €            24,99 26,00€             

Keeperspant lang met stukken Zwart  In kledingset (met shirt)  €            55,00  €            55,00 

 Losse broek (jr.)  €            24,99 29,99€             

 Losse broek (sr.)  €            27,50 34,99€             

Trainingstop met korte rits Zwart  Losse top (jr.)  €            42,50 44,99€             

 Losse top (sr.)  €            44,99 47,50€             

Trainingssweater met capuchon Zwart  losse sweater junior  €            49,99 52,50€             

 losse sweater dames  €            52,50 54,99€             

losse sweater heren  €            52,50 54,99€             


