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1. Corona maatregelen
In verband met de maatregelen rondom corona heeft het bestuur besloten om alle trainingen en
activiteiten t/m zaterdag 7 november te annuleren. Zaterdag 7 november komt het bestuur weer
bij elkaar om de situatie te beoordelen en te bepalen of het veilig genoeg is om vanaf zaterdag
14 november weer te starten met de trainingen en activiteiten. Daarbij zijn de richtlijnen van de
landelijke overheid, de gemeente Tilburg en het NHV leidend. We houden jullie natuurlijk op de
hoogte.

2. Nieuw bestuurslid
Het bestuur wordt versterkt met Bas van Gent. Bas heeft het aandachtspunt financiën. Hij loopt al
enige tijd mee met het bestuur en treedt nu definitief toe tot het bestuur. Daarmee nemen we
dan ook afscheid van Dennis van Broekhoven die enkele jaren de functie van penningmeester
bekleed heeft, maar aangegeven had te willen stoppen. Wij danken Dennis voor zijn inzet voor
de handbalschool de afgelopen jaren en wensen Bas heeft veel plezier en succes!

3. Incasso deelnemersbijdrage
Het eerste deel van de deelnemersbijdrage (110 euro) wordt in november afgeschreven van het
opgegeven bankrekeningnummer.
Mocht je als ouder problemen ondervinden met de betaling, neem dan contact op met het
bestuur zodat we naar een oplossing kunnen kijken: handbalschoolbrabant@gmail.com. Natuurlijk
wordt dit dan vertrouwelijk behandeld.
De trainingen en activiteiten die vanwege corona niet door zijn gegaan, proberen we later dit
seizoen in te plannen of op een andere manier te compenseren.

4. Uitlevering kleding
De uitlevering van de kleding stond gepland voor zaterdag 7 november. Aangezien de trainingen
op deze dag geannuleerd zijn, wordt de uitlevering van de kleding vooralsnog verplaatst naar
zaterdag 14 november (ervan uit gaande dat weer dan weer kunnen trainen). Voor vragen over
de bestelde kleding van de handbalschool kun je contact opnemen met kledingcoördinator
Andrea Naalden via kleding@handbalschoolbrabant.nl. Gelieve hierover niet rechtstreeks
contact op te nemen met Sport7!

5. Kledinginzameling
Normaal gesproken organiseren we in de periode oktober/november een kledinginzameling om
de groepspotten van de trainingsgroepen aan te vullen met een leuk bedrag. In verband met
het uitvallen van de trainingen kijken we of we de kledinginzameling kunnen doen eind
november/begin december. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van het verloop van de
coronacrisis en het al dan niet beschikbaar zijn van de kledingophaler in die periode.
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Voor de organisatie van deze kledinginzameling zoeken we nog een coördinator. De coördinator
plant met de kledingophaler een datum in en communiceert dat naar de teammanagers en het
bestuur. De coördinator is ook aanwezig op de trainingsdag dat de kleding ingeleverd wordt. Een
kleine taak dus die de trainingsgroepen veel geld oplevert voor toernooien en andere
activiteiten. Wie pakt de handschoen aan? Heb je interesse mail dan even naar Dion via
communicatie@handbalschoolbrabant.nl.

6. Start handbalklas Helmond
Na een proeftraining in de herfstvakantie gaat de handbalklas in Helmond op woensdag 28
oktober van start met 14 deelnemers. De groep traint van 7.30-9.00 uur in sporthal De Braak in
Helmond. Wil je aansluiten? Dat kan nog! Neem dan contact op met Piet Zegers via handbalklashelmond@handbalschoolbrabant.nl. De trainers zijn Guido van Erp en Inge Mulkens. Voor 26
trainingen betaal je dit jaar maar 100 euro als bijdrage.

Wist je trouwens dat je ook op ’t Rijks in Bergen op Zoom extra training kunt volgen? Elke
dinsdagochtend van 7.30-9.00 uur kun je trainen onder leiding van Hans de Rooij. Op
donderdagochtend van 7.30-9.00 uur sluit je aan bij de atletiekklas. Deze trainingen zijn voor
leerlingen van ’t Rijks of scholieren van groep 8 die naar het Rijks willen gaan. Leerlingen van
andere scholen kunnen een verzoek indienen voor deelname aan de trainingen. Voor meer
informatie neem contact op met Hans de Rooij via handbalklas-rijks@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

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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