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Nieuwsbrief – maart 2020

HANDBALSCHOOL
BRABANT
Update Corona

Geplande activiteiten
Alles onder
voorbehoud!
9 mei
NHV scoutingsdag jongens
2004/2005
16 mei
NHV scoutingsdag jongens
2004/2005
6 en 7 juni
Handbalscholentoernooi Boekel
6-11 juli
Dronninglund Cup (Denemarken)
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Corona update
Beste deelnemers en ouders,
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we te maken hebben met een uitzonderlijke situatie
door het coronavirus. Deze situatie is ook van invloed op de activiteiten van de
Handbalschool Brabant. Op de achtergrond zijn het bestuur, het technisch kader en het
niet-technisch kader regelmatig met elkaar in overleg om de situatie te bekijken en de
gevolgen voor onze activiteiten in kaart te brengen en waar nodig te handelen. In deze
nieuwsbrief brengen wij jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken.
We houden er sterk rekening mee dat de maatregelen van de overheid verlengd worden
en onze activiteiten voor een nog langere periode geen doorgang kunnen hebben. Let
wel: op basis van mogelijke regelgeving vanuit de overheid kan de situatie per dag
veranderen. Wij brengen jullie dan op de hoogte hiervan via e-mail, onze website en
onze facebookpagina.
Trainingen
Alle trainingen zijn vooralsnog t/m 6 april geannuleerd. Afhankelijk van de maatregelen
van de overheid bekijken we of we de geannuleerde trainingen nog in kunnen halen op
een later tijdstip.
Toernooien
Quirinus Cup Neuss
De Quirinus Cup in Neuss is afgelast door de organisatie. Helaas is deelname dus niet
mogelijk.
Ruhr Cup Bochum
De Ruhr Cup in Bochum is afgelast door de organisatie. Helaas is deelname dus niet
mogelijk.
IRT toernooi Houthalen
Het IRT toernooi in Houthalen-Helchteren van Paasmaandag is geannuleerd dor de
organisatie. Helaas is deelname dus niet mogelijk.
Jac Stammes Cup Aalsmeer
Het toernooi in Aalsmeer is vooralsnog niet afgelast. De organisatie geeft aan te
verwachten dat het toernooi alsnog geannuleerd moet worden.
Handbalscholentoernooi Boekel
Het Handbalscholentoernooi in Boekel van juni blijft vooralsnog op de planning staan. De
organisatie is nog steeds bezig met de voorbereiding. Afhankelijk van mogelijke
vervolgmaatregelen van de overheid gaan we in een later stadium beslissen of dit
toernooi kan doorgaan of niet.
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Lokeren
Het toernooi in Lokeren eind juni gaat vooralsnog door.
Dronninglund Cup
De organisatie van de Dronninglund Cup in juli geeft op dit moment aan dat het toernooi
vooralsnog door gaat. Zij gaan dus verder met de voorbereidingen voor dit toernooi. Ook
wij gaan verder met de voorbereidingen om naar dit toernooi te gaan. Wij vragen jullie
dan ook om de aanmeldformulieren in te leveren en de deelnemersbijdragen te voldoen.
Op 1 juni beslissen zij of het toernooi door gaat of niet.
De toernooiorganisatie in Denemarken heeft ons verzekerd dat bij een mogelijke
afgelasting van het toernooi alle deelnemersbijdragen worden terugbetaald. Deze zullen
wij vervolgens terug storten. Voor deelnemers/ouders zijn er dus geen financiële risico’s
verbonden aan de aanmelding voor dit toernooi.
Beachhandbal
De pilot beachhandbal die we vanaf mei wilden gaan doen met
beachhandbaltrainingen en mogelijke toernooideelnames, wordt geannuleerd voor dit
jaar. De pilot wordt verplaatst naar volgend seizoen.
Bezoek Rodovre
Eind september komt de Deens club Rodovre met enkele teams naar Nederland voor
een trainingsstage en uitwisseling met teams van de Handbalschool Brabant. Eind april
wordt bepaald of deze uitwisseling door kan gaan.
Kledinginzamelingsactie
De kledinginzamelingsactie die op 14 maart zou plaatsvinden, is verzet naar een nog
nader te bepalen datum.
Workshops voeding
Nog niet alle groepen hebben een workshop over voeding gehad. Deze zijn ook verzet
naar een nog nader te bepalen datum.
Zodra er meer informatie beschikbaar komt en we (mogelijk) onze activiteiten kunnen
hervatten, krijgen jullie natuurlijk bericht van ons. Voor vragen kun je altijd terecht bij het
bestuur via handbalschoolbrabant@gmail.com.
Met sportieve groet,
Bestuur HandbalSchool Brabant
Bart Erich (Algemene zaken)
Eric Broers (secretaris)
Dennis van Broekhoven (penningmeester ad-interim)
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Wat doe je nou als je niet kunt handballen?
Nou, dan kun je bijvoorbeeld de oefeningen doen die we om de dag op onze
Facebookpagina plaatsen. Ook trainer Jasper van Gils plaats regelmatig oefeningen op
zijn eigen Facebookpagina en de Facebookpagina van de meisjes C/D+ (2006-2007).
Dan blijf je fit en sterk! Een ideale break voor tussen het leren.
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Contactinformatie
Bestuur
Voorzitter
Algemene zaken - vice-vz
Organisatie
Penningmeester
Secretaris
Marketing en Communicatie

Vacature
Bart Erich
Vacature
Vacature
Eric Broers
Vacature

Communicatie

Dion Sillen

communicatie@handbalschoolbrabant.nl

Fysiotherapeuten

Jasper Trommel
Titia Broers
Tim Faatz

fysio@handbalschoolbrabant.nl

Sportpsycholoog

Jitze Jouwsma

mentaal@handbalschoolbrabant.nl

Vertrouwenscontactpersoon

Jitze Jouwsma

jitzejouwsma@hotmail.com

Online techniek

Bart Erich

webmaster@handbalschoolbrabant.nl

Online content

Dion Sillen

communicatie@handbalschoolbrabant.nl

Kledingcoördinator

Andrea Naalden

kleding@handbalschoolbrabant.nl

Ledenadministratie

Monique Kuijpers

ledenadministratie@handbalschoolbrabant.nl

Coördinator Fotografie

Arjan Rijnart

fotografie@handbalschoolbrabant.nl

Technisch coördinatoren

Hans de Rooij (meisjes)
Fred Michielsen (jongens)

Handbalscholentoernooi

Ilse van Exel

handbalscholentoernooi@handbalschoolbrabant.nl

Dependance – IVO-Deurne

Piet Zegers

handbalklas-deurne@handbalschoolbrabant.nl

Dependance – ‘t Rijks

Hans de Rooij

algemenezaken@handbalschoolbrabant.nl
handbalschoolbrabant@gmail.com

Postadres
Stichting Handbalschool Brabant
Statenlaan 85
5042 RR Tilburg
handbalschoolbrabant@gmail.com
www.handbalschoolbrabant.nl
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