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1. Geen start trainingen
Gisteravond heeft de overheid weer een persconferentie gegeven over de coronamaatregelen.
Het gaat gelukkig de goede kant op met het aantal besmettingen en het reproductiegetal.
Ondanks deze gunstige trend gaan we de trainingen en activiteiten van de handbalschool nog
niet opstarten. In overleg met de technisch coördinatoren hebben we hiertoe besloten; zij staan
namelijk op het veld samen met de andere trainers. We vinden het risico voor de trainers en
overige vrijwilligers nu nog te groot.
We blijven de cijfers en maatregelen volgen en hopen binnenkort wel groen licht te kunnen
geven voor een start van de trainingen.

2. Trainers geslaagd voor hun opleiding
Maar liefst vier trainers die actief zijn bij de handbalschool hebben er een gloednieuw
trainersdiploma bij. Fred Michielsen, bestuurslid technische zaken, is geslaagd voor het EHF
Mastercoach diploma. Dirk Loose en Lara Gommans, onze trainers van de meisjes B
trainingsgroep, zijn beide geslaagd voor hun HT3 diploma. En Sofie Huigen, trainster van de
meisjes D/E voor haar HT2 diploma. We feliciteren hen allen met het mooie resultaat!

Fred Michielsen

Dirk Loose

Lara Gommans
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Sofie Huigen

3. Incasso deelnemersbijdrage
In november zou het eerste deel van de deelnemersbijdrage geïncasseerd worden. We stellen
deze incasso uit tot het moment dat we weer met de trainingen aan de slag gaan. Hierover word
je nog verder geïnformeerd.

4. Hoofd- en subsponsor gezocht voor volgend seizoen
Heeft jouw bedrijf of organisatie talentontwikkeling
hoog in het vaandel staan? Wil je dat uitdragen naar
de buitenwereld? En wil jij bijdragen aan de
talentontwikkeling van onze jonge handballers en
handbalsters? Dan is sponsoring van de
Handbalschool Brabant een goed idee.
Volgend seizoen gaat de handbalschool over op
een nieuwe kledinglijn. De kledinglijn gebruiken we
voor een periode van drie jaar. Dit biedt jouw bedrijf
of organisatie de mogelijkheid om als hoofdsponsor
voor de komende drie jaar voorop de shirts te staan
en als subsponsor op de achterkant van het officiële
Handbalschool Brabant shirt dat tijdens de trainingen
en bij wedstrijden en toernooien gedragen wordt.
Het gaat daarbij niet om mega grote bedragen: voor de hoofdsponsor 1000 euro per jaar (3000
euro voor de gehele periode van drie jaar) en voor de subsponsor 600 euro per jaar (1800 euro
voor gehele periode van drie jaar). Hierdoor kunnen we als vrijwilligersorganisatie nog meer doen
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voor alle handballers en handbalsters die deelnemen aan ons opleidingsprogramma, ruim 150
per jaar.
Natuurlijk kunnen we in overleg kijken naar de wensen die je als bedrijf of organisatie hebt. We
kunnen bijvoorbeeld een (jaarlijkse) handbalclinic verzorgen voor de (kinderen van de) relaties
van jouw bedrijf of organisatie of je op andere manieren aan exposure helpen.
Interesse? Neem dan contact op met Dion Sillen via sponsoring@handbalschoolbrabant.nl of
06-41254202.

5. Doorgeven (adres)wijzigingen
Mochten er gegevens van deelnemers of ouders/verzorgers wijzigen, geef deze wijzigingen dan
door aan de teammanager van de trainingsgroep en stuur de wijziging door naar het
secretariaat via handbalschoolbrabant@gmail.com. Dan kunnen wij deze wijzigingen verwerken
in de administratie. Dan geldt voor wijzigingen in een adres, telefoonnummer, e-mailadres e.d.

6. Talent Volg Systeem (TVS)
Binnenkort krijgt iedereen informatie over het Talent Volg Systeem. Volg de instructies die je
binnenkort per email zult krijgen om je eigen vorderingen op handbal gebied te bij te houden op
www.talentvolgsysteem.nl.

7. Kleding
Door het annuleren van de trainingen kunnen we de bestelde kleding nog niet uitleveren Voor
deelnemers/ouders die in de buurt van Zevenbergen wonen, is er de mogelijkheid om de kleding
bij Sport7 op te halen. Voor het ophalen graag wel eerst even bellen, daar de tasjes in een
magazijn staan. De medewerker van de winkel zorgt dat de tasjes klaar staan op afgesproken
tijdstip. Je kunt dan bellen met 0168-327135.
Openingstijden: maandag 13.00-18.00, dinsdag t/m donderdag 09.30-18.00 en vrijdag t/m 19.30
uur. Zaterdag van 09.30-17.00 uur. Adres Noordhaven 80A Zevenbergen.
Voor vragen over de kleding kun je contact opnemen met kledingcoördinator Andrea Naalden
via kleding@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

Sponsoring

Dion Sillen

sponsoring@handbalschoolbrabant.nl

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