WSBRIEF
Corona update – oktober 2020

HANDBALSCHOOL
BRABANT

Geplande activiteiten
VANDAAG
Uiterste datum uploaden
deelnemersovereenkomst en
incassoformulier
3 oktober
Passessies kleding

Onderwerpen in deze update
1.
Corona maatregelen
2.
Passessies kleding
3.
Performance scan
4.
Inleveren deelnemersovereenkomst

10 oktober
Performance scan meisjes
10 oktober
Workshop Mentaal jongens
17 oktober
Performance scan jongens
17 oktober
Workshop Mentaal meisjes
31 oktober
Basisworkshop voeding meisjes
28 november
Basisworkshop voeding jongens
5 december
Workshop Mentaal ouders
Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud van corona
maatregelen!
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1. Corona maatregelen
Tijdens de persconferentie van 28 september en gisteravond na het coronadebat in de Tweede
Kamer zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiden van het coronavirus tegen
te gaan. Daarnaast hebben we contact gehad met de gemeente voor mogelijke gemeentelijke
richtlijnen in de sporthallen.
Concreet betekent dit:
• de komende drie weken geen publiek bij sportactiviteiten, dus geen ouders op de tribune
die naar de trainingen kunnen kijken. Zet je kind bij voorkeur bij de deur af, tenzij je mee
gaat naar een passessie voor de kleding;
• de sportkantines/horeca zijn gesloten;
• kleedlokalen zijn geopend, maar het advies is wel om thuis om te kleden en te douchen.
Live streams en foto’s trainingen
Onze vrijwilligers proberen deze periode zo veel mogelijk trainingen te live streamen via de
besloten facebookgroepen van de verschillende trainingsgroepen. Ook blijven er foto’s gemaakt
worden door ons mediateam. Een overzicht van de besloten Facebookpagina’s van de
trainingsgroepen:
Handbalschool Brabant meisjes jong C 2007
https://www.facebook.com/groups/1895745354020244
Handbalschool Brabant meisjes jong-jong D/E 2008-2011
https://www.facebook.com/groups/1476404032675984
Handbalschool Brabant meisjes oud B/A 2003-2006
https://www.facebook.com/groups/545346975559573
Handbalschool Brabant jongens D/E
https://www.facebook.com/groups/224207491073547
Handbalschool Brabant Jongens B
https://www.facebook.com/groups/1794829620789304
Handbalschool Brabant jongens C
https://www.facebook.com/groups/328553487315024
Meld je als lid aan van de Facebookpagina en de beheerder geeft je toegang tot de pagina.
Voor contact met het mediateam mail naar Arjan Rijnart via
fotografie@handbalschoolbrabant.nl.
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2. Passessies kleding
Beste allemaal,
Aanstaande zaterdag is er nog een passessie voor de kleding. In overleg met het bestuur en de
beheerders van de sporthal mag deze sessie wel doorgaan.
Wel de afspraken onder de aandacht om de passessies zo veilig mogelijk voor deelnemers,
ouders en begeleiders van de passessies te laten verlopen:
• kom alleen als u passen van de kleding echt noodzakelijk vindt. De meeste kleding is
maatpas en vergelijkbaar met de confectie maat die u kind nu heeft. U kunt ook alle
kleding op de website vinden van http://www.sport7.nl/handbalschool;
• maximaal 1 ouder met kind, maximaal twee paar naar binnen. Alleen ouders die hun kind
begeleiden bij passessie mogen bij kleedkamer wachten. Na passen gaat u weer weg
zoals in maatregelen staat;
• houdt afstand tot elkaar en de aanwezige begeleider van de passessie;
• houd je aan de voor jouw team gestelde tijdsblokken;
• wacht op de gang met inachtneming van 1,5 meter afstand;
• pas niet langer dan nodig, pas gericht;
• pak de kleding niet zelf, maar laat de begeleider dit doen;
• volg het advies van de verheid op om een mondkapje te gebruiken;
• bestellen doet u thuis via de website van Sport7: http://www.sport7.nl/handbalschool;
• Rugnummers zijn bekend gemaakt via teammanagers. Neem contact op met de
teammanager van jouw trainingsgroep als je hier een vraag over hebt.
Vragen over kleding graag per mail op kleding@handbalschoolbrabant.nl
Met vriendelijke groet,
Andrea Naalden
Coördinator kleding
Schema zaterdag 3 oktober
Jongens sporthal Roomley, begeleiding passessie door Bart Erich
09.15-10.00 Jongens C
10.00-11.00 Jongens E/D
11.00-11.45 Jongens B
Meisjes sporthal Blaak, begeleiding passessie door Sport7
08.45-09.45 meisjes C
10.00-11.00 meisje E/D
11.00-11.30 meisjes B
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3. Performance scan
De performance scans staan gepland op zaterdag 10 oktober (meisjes) en zaterdag 17 oktober
(jongens). Deze gaan zonder tegenbericht gewoon door.
De performance scan vinden plaats tijdens de reguliere trainingstijden. Zorg er dus voor dat je
aan de start van de training aanwezig bent.
Jongens
D/E (2008-2011)
C (2006-2007)
B (2004-2005)

Tijd
08:30 – 10:30
10:00 – 12:00
11:30 – 13:30

Meisjes
D/E (2008-2011)
C (2007)
B (2003-2006)

Tijd
08:30 – 10:30
10:30 – 12:30
11:30 – 13:30

4. Inleveren deelnemersovereenkomst
Vandaag is het de laatste dag om de deelnemersovereenkomst in te leveren. Ga naar
https://handbalschoolbrabant.nl/inschrijven/inleveren-deelnemersovereenkomst en download de
deelnemersovereenkomst inclusief het incassoformulier. Onderteken beide formulieren en upload
ze met de gevraagde gegevens via dezelfde site.
Voor vragen kun je contact opnemen met ons kersverse duo ledenadministratie en financiële
administratie Horst Gouda en Ruben Kooi via leden@handbalschoolbrabant.nl.
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Contactinformatie
Bestuur
Organisatie en ontwikkeling
Technische Zaken
Financiën
Secretaris
Communicatie

Bart Erich
Fred Michielsen
Bas van Gent
Eric Broers
Dion Sillen

algemenezaken@handbalschoolbrabant.nl
technischezaken@handbalschoolbrabant.nl
penningmeester@handbalschoolbrabant.nl
handbalschoolbrabant@gmail.com
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

Sportdiëtist

Elke van der Velden

elke@vivendidietisten.nl

Online

Bart Erich
Dion Sillen

webmaster@handbalschoolbrabant.nl
communicatie@handbalschoolbrabant.nl

Kledingcoördinator

Andrea Naalden

kleding@handbalschoolbrabant.nl

TVS

Saskia Verhoeven

tvs@handbalschoolbrabant.nl

Leden- en financiële
administratie

Horst Gouda
Ruben Kooi

leden@handbalschoolbrabant.nl
penningmeester@handbalschoolbrabant.nl

Coördinator fotografie
en media

Arjan Rijnart

fotografie@handbalschoolbrabant.nl

Technisch coördinatoren

Hans de Rooij (meisjes)
Anton van Boesschoten (jongens)

Handbalscholentoernooi

Ilse van Exel

handbalscholentoernooi@handbalschoolbrabant.nl

Beachhandbal

Dion Sillen

beach@handbalschoolbrabant.nl

Handbalklas Helmond

Piet Zegers

handbalklas-helmond@handbalschoolbrabant.nl

Handbalklas ‘t Rijks

Hans de Rooij

handbalklas-rijks@handbalschoolbrabant.nl

Postadres
Stichting Handbalschool Brabant
Vriezenveenstraat 23
5036 VE Tilburg
handbalschoolbrabant@gmail.com
www.handbalschoolbrabant.nl
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