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1. Trainingen en activiteiten
Inmiddels zijn we vanaf eind maart weer aan de slag met de trainingen. De trainingsdata van de
reguliere trainingen de komende periode zijn:
Zaterdag 1, 8, 15, 22, 29 mei
Zaterdag 5, 12, 19, 26 juni
Binnentrainingen
Op dit moment is het nog niet mogelijk om in de zaal te trainen. De overheid heeft wel enkele
versoepelingen aangekondigd waaronder (mogelijk) het open stellen van
binnensportaccommodaties. We houden deze versoepelingen in de gaten. Zodra de sporthallen
weer open zijn, willen we de trainingen in de zaal laten plaatsvinden.
Extra activiteiten
De trainers en teammanagers zijn aan het kijken of er naast de reguliere trainingen nog extra
activiteiten mogelijk zijn voor de trainingsgroepen. Denk bijvoorbeeld aan een uitwisseling met
een andere handbalschool, (beach)clinics, oefenwedstrijden of deelname aan een toernooi. Dit
zal dan voornamelijk zijn voor de periode na de regulieren trainingen, dus begin/half juli. Natuurlijk
zijn we daarbij afhankelijk van de coronamaatregelen. We houden jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen.

2. Fotografen weer aan de slag
Door de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen de fotograferen weer aan de slag
met het maken van de mooiste foto’s van de trainingen en eventuele activiteiten. Zij houden
hierbij anderhalve meter afstand tot de deelnemers en trainers. Houd de Faceboekgroepen dus
in de gaten voor nieuwe sets aan foto’s!

3. Koffie 2 Go In Moergestel
Een mooie geste van handbalvereniging Roef. Zij bieden ouders tegen een
kleine vergoeding een Koffie 2 Go aan bij de trainingslocatie in Moergestel. De
koffie dient contant afgerekend te worden.

4. Woensdagmiddagtraining Helmond
In Helmond wordt er op woensdagmiddag van 16.00-17.30 uur een extra trainingsmogelijkheid
aangeboden via de handbalschool onder leiding van trainer Guido van Erp. De trainingen vinden
plaats op de buitenvelden van Swift Helmond. Heb je interesse om aan te sluiten bij deze extra
training, geef dit dan aan bij coördinator Piet Zegers via handbalklashelmond@handbalschoolbrabant.nl.
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5. Vergeet niet je TVS in te vullen
Heb jij je TVS al ingevuld? Elke deelnemer van elke handbalschool in Nederland heeft zijn eigen
pagina in TVS, het TalentVolgSysteem van het Nederlands Handbal Verbond. Eerder heb je
hierover al informatie ontvangen. Het is belangrijk dat je deze pagina invult en bijhoudt. Heb je
dat nog niet gedaan? Dat is dit het moment om alsnog je TVS pagina in te vullen.
Heb je vragen over TVS? Neem dan contact op met onze TVS-coördinator Saskia Verhoeven via
tvs@handbalschoolbrabant.nl.

6. Incasso deelnemersbijdrage
Dit seizoen heeft er nog geen incasso plaatsgevonden van de deelnemersbijdrage omdat we
daar mee wilden wachten totdat de trainingen weer zouden starten. Inmiddels zijn we weer
onderweg en gaan we het eerste deel van de deelnemersbijdrage eind april/begin mei
incasseren. Het gaat hierbij om een bedrag van 110 euro (de helft van het reguliere
deelnamebedrag van 220 euro voor dit seizoen).
Begin/half juli is er een tweede incassomoment. Wat de hoogte van deze incasso wordt, is op dit
moment nog niet duidelijk. Dat is mede afhankelijk van een aantal factoren zoals de hoogte van
de bijdrage van het NHV over dit seizoen (nog niet bekend) en of we weer de zaal in kunnen met
daaraan verbonden hogere kosten voor zaalhuur vergeleken met het huren van buitenvelden.
Met ouders van deelnemers uit België die op dit moment vanwege reisbeperkingen tussen België
en Nederland niet naar Nederland mogen komen en dus meer trainingen missen, zullen nog
aparte afspraken over de tweede incasso gemaakt worden.
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Het streven is om - zoals elk jaar - onder de streep op ‘nul’ uit te komen en alleen de
daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen bij deelnemers en ouders.

7. Kledinginzamelingsactie
Normaal gesproken organiseren we vanuit de handbalschool twee keer
per jaar een kleding inzamelingsactie. Door corona heeft de
kledinginzameling nog niet kunnen plaatsvinden dit seizoen. We zijn in
overleg met Kledinginzameling Nederland, het bedrijf waar we de
inzamelingsacties samen mee uitvoeren, om te kijken naar de
mogelijkheden om dit seizoen alsnog een inzamelingsactie te
organiseren. Mocht dit lukken, dan worden jullie op tijd op de hoogte
gebracht hiervan.

8. Handbalschool kleding
Veel ouders en deelnemers hebben aan het begin
van dit jaar nieuwe handbalschool kleding gekocht.
Door corona hebben we dit jaar minder gebruik
kunnen maken van die kleding. Onze
kledingleverancier Sport7 en kledingmerk Erima
hebben aangegeven dat de kledinglijn van Erima die
we als handbalschool gebruiken, ook volgend
seizoen nog beschikbaar is.
We hebben daarom besloten om volgend seizoen de
huidige kledinglijn te handhaven om ouders en
deelnemers niet op extra kosten te jagen met de
aanschaf van nieuwe kleding. Het is natuurlijk wel mogelijk
om begin volgend seizoen nog extra kleding uit de huidige kledinglijn aan te schaffen. Dat wordt
centraal gecoördineerd.
Pas vanaf seizoen 2022-2023 gaan we over naar een nieuwe kledinglijn.
Heb je vragen over kleding? Neem dan contact op met kledingcoördinator Andrea Naalden via
kleding@handbalschoolbrabant.nl. Wil je nu nog extra kleding bestellen, ga dan naar de
Handbalschool Brabant webshop op www.sport7.nl/handbalschool.

9. Doorgeven 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.
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Contactinformatie
Bestuur
Organisatie en ontwikkeling
Technische Zaken
Financiën
Secretaris
Communicatie

Bart Erich
Fred Michielsen
VACATURE
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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