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Van de Voorzitter
Seizoen is KLAAR, tot VOLGEND SEIZOEN !!
De afgelopen weken hebben met name in het teken gestaan van de afsluiting van het seizoen
2011/2012. Het startte met:
-

-

-

-

-

Een bijzonder etentje van de meiden A op vrijdag 22 juni om afscheid te nemen van het afgelopen seizoen en iedereen op scherp te zetten voor het volgend seizoen. Met een mooie
videopresentatie van Bas en een zalige BBQ o.l.v. van opperkok Henk werd er door ouders en
meiden A heerlijk gegeten en goede zaken gedaan.
Nog voordat dit ‘feestje’ was afgelopen startte om 20.30 de ALV; de jaarlijkse formele afsluiting van het seizoen, waarin teruggeblikt wordt en beleidsmatig vooruitgekeken naar volgend
seizoen. Terugblikkend werd helder dat door het wegvallen van de ‘toiletgroepen’ we met een
licht verlies afsluiten en dat de financiële crisis ook maakt dat wij op alle kleintjes moeten
letten om niet in de problemen te komen. Naast dank aan enkele kanjers van afgelopen jaar
werd Wil Budding tot lid van verdienste benoemd door de ALV voor haar jarenlange inzet en
grote betrokkenheid voor de club. Het bestuur name afscheid van Oswin, die komend jaar
actief blijft in de jeugdcommissie en wiens rol in het bestuur wordt overgenomen door
Bernadette van der Linden. Overige belangrijke besluiten:
o Helleen gaat op korte termijn volledig digitaal (op verzoek zal er nog 1 bijzondere
afsluitende Helleen worden gemaakt);
o Contributieverhoging volgt prijsindex, mocht het NHV nog een contributieverhoging
vragen dan zal die volledig worden doorberekend aan de leden;
o Herbevestigd is dat het bestuur leden kan verplichten een actieve bijdrage te leveren
aan activiteiten die geld opleveren (of anderszins);
o Ed van Arem gaat actie zetten op de sponsorwerving;
o Anja Coster en Angel Langereis zullen de club van 50 nieuw leven inblazen. De
opbrengsten komen volledig ten goede aan de jeugd.
Zaterdag werd het Hellas weekend voortgezet met een feestje onder de naam ‘casino royale’.
Brandon had enorm uitgepakt om er een onvergetelijk avond van te maken……wij denken dat
wij uitzien naar het volgende feestje, want dit feest smaakte naar meer.
Op zondag werd afgesloten met het Kersentoernooi aan de Laan van Poot. Om 12 uur werd
Frank Donleben in het zonnetje gezet omdat hij 70 jaar lid is van Hellas. Hij werd toegezongen
door alle aanwezige jeugd, hoewel de meeste eerst moesten vragen wie deze beroemde
meneer was. Omdat het noodweer was, werd het Kersentoernooi binnen afgewerkt…en dat
terwijl de meiden en mannen A naar Den Helder waren gereden voor een beachhandbal
toernooi (het NK), iedereen begreep toen al… die komen heel snel terug (hetgeen ook
gebeurde). Op het Kersentoernooi was er weer een buitgewoon sportieve strijd, waarbij ook
veel kids driftig mee speelden of op het springkussen te vinden waren. Na een vermoeiende
toernooidag kregen alle teams de felbegeerde kersen uitgereikt, want uiteraard verdienen alle
teams de overwinning. De toernooileiding was, zoals altijd, in de veilige handen van Margie de
Bats en Yung Wah waarvoor weer veel dank (tot volgend jaar zullen we maar zeggen). Na
afloop van het kersentoernooi zijn de mannen A nog even in het zonnetje gezet: de mannen
A2 omdat ze op deze regenachtige zondag de beslissingswedstrijd om het kampioenschap
hadden gewonnen en de mannen A1 kregen de felbegeerde collage in de clubtent vanwege
hun Nederlands Kampioenschap in de zaal.

-

-

De Nederlandse Kampioenschappen beachhandbal waren inmiddels in het water gevallen,
maar dat mocht de pret op de Laan van Poot niet drukken !
Afgelopen week heb ik in ieder geval nog twee slotpartijtjes mee gemaakt: meiden C en
meiden B speelden op maandag, respectievelijk op zaterdag tegen de ouders….. dat levert
velen spierpijn op, maar zijn tradities die we met z’n allen toch niet willen missen.
A.s. week zullen we op zeker nog beachhandballen !!!!! Dus iedereen komen. De gemengde D
zal na afloop van de beach het seizoen afsluiten op het strand, maar natuurlijk zijn alle ouders
welkom om met elkaar even van de zon te genieten. Als er nog belangstelling is, dan kan er
de komende weken nog gebracht worden…. de tijd zal echter teruggebracht worden tot een
uurtje (of twee), waarbij iedereen in dat uur van harte welkom is.

Volgend seizoen
De seizoensopening staat voorlopig gepland op zaterdag 18 augustus…. nadere informatie volgt via
de site !!
Door de trainers en trainsters wordt aangegeven wanneer de eerste trainingen weer starten; daar
weet ik echt niets van. Dus let op de communicatie vanuit de trainers/trainsters.
De meiden A zijn momenteel druk doende om een jeugdtoernooi te organiseren in het weekend van
15/16 september. Ook hier volgt nog nadere berichtgeving over. Ze gaan in ieder geval al snel
kalenders verkopen met hele bijzondere foto’s daarop, u steunt hen op weg naar een mooi toernooi
als u ook zo’n kalender koopt (= een echte aanrader !!).
Agenda
- woensdag BEACHHANDBAL voor ALLE jeugdgroepen
….en nu ff niets meer, iedereen een hele goede vakantie gewenst: rust lekker uit en kom ontspannen
en met veel zin komend seizoen weer naar de Laan van Poot. Doe vooral ook inspiratie op bij de
evenementen die nog komen: afsluiting EK-voetbal, Wimbledon, 4-daagse, Tour de France en
natuurlijk de Olympische Spelen…..ik ga dat in ieder geval zeker doen !!!
Tot volgend seizoen,
Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter)
Jarig in de vakantie zijn:
2 juli: Daan Kulker; 3 juli: Julia Tramper; 4 juli: Britt Bekink ; 5 juli: Thomas Beltman, Rens Hulspas
en Jason Prill; 10 juli: Dhr. K. v.Katwijk; 11 juli: Maarten Barendrecht en Wendy Lisser; 12 juli: Mirte
de Wit; 13 juli: Marian Barendrecht; 14 juli: Babette v. Arem, Melissa Brave, Daphne en Eline
Hakkert en Maarten Vos; 16 juli: Ton Hofman en Eline vd Leest;
17 juli: Kelly de Vette; 18 juli: Mirjam Rader, 20 juli: Paul Wulffers; 23 juli: Ana Lieshout;
24 juli: Dhr. W. Bernard en Justin Pennock; 25 juli: Manon Langereis 26 juli: Eveline Bronswijk en
Dhr. R. Hofland; 27 juli: Anniek Weke; 28 juli: Pien Barendrecht en Marnix Roos; 29 juli: Bram
Meens en Xander Soonieus; 30 juli: Bart Passchier; 31 juli: Oswin Ortega en Bart Uijtdebroek; 2
aug: Wessel de Groene en Virag Kiss; 5 aug: Suus Barendrecht, Talisa Groen en Priscilla Meere; 6
aug: Kirsten v Vliet 8 aug: Donna v.d. Ent en Mats Hulspas; 9 aug: Knakkie 10 aug: Olaf Kouijzer; 11
aug: Selle vd Linden 12 aug: Maarten Pijpers;13 aug: Annet Chabot; 14 aug: Anja Coster
Nieuwe leden m.i.v. volgend seizoen:
Yvonne Jungschläger (begeleiding HS1)
Fred Michielsen (assistent trainer DS)
Celine Michielsen (DS 1-2)
René de Knegt (HAJ)
Michiel Gielen (Basislid)
Wil Hartman (scheidsrechter)

Adresgegevens:
Het is erg belangrijk dat de ledenadministratie over de juiste adres gegevens van onze leden
beschikt.
Ben je in het afgelopen jaar verhuisd en heb je dit nog niet doorgegeven, stuur dan s.v.p. een mail
met je juiste adres naar ledenadministratie@hvhellas.nl
Ook als jouw e-mail adres of telefoonnummer gewijzigd is, hoor ik dat graag.
Opzeggen lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, wanneer er geen opzegging vóór het begin
van het nieuwe seizoen is binnen gekomen. Jouw inschrijving brengt ook voor de vereniging kosten
met zich mee. Ben je van plan aan het eind van het seizoen te stoppen met handbal bij Hellas, laat dit
dan zo spoedig mogelijk weten. Wanneer ik 01 juli 2012 niets heb gehoord, ga ik ervan uit dat je
gewoon het komend seizoen lid blijft en ben je een heel jaar contributie verschuldigd. Opzeggen is
eenvoudig en mag gewoon per e-mail aan ledenadministratie@hvhellas.nl
Inleveren nieuwe pasfoto’s:
De spelerspassen van onderstaande mensen zijn verlopen.
Staat je naam hieronder, stuur dan, indien mogelijk, digitaal je pasfoto naar:
ledenadministratie@hvhellas.nl Wel graag de naam van de speler in de mail vermelden. Wanneer je
geen pasfoto digitaal kan versturen, stuur dan een mailtje met de vraag naar welk adres je foto
gestuurd kan worden. Deze lijst is bijgewerkt
t/m 30 juni.
Naam
Barendse, M.
Berest, P.M.
Dijk, M. van
Dulk, K. den
Favre, N.
Ghaleb, Y.
Hofland, E.
Husselin, S.
Lieshout, A. van
Meijer, T.
Olphen, A. van
Oosterbaan, S.
Passchier, S.
Potma, M.
Ravensbergen, B.
Stet, W.
Straaten, J. van
Valk, P. v.d.
Vliet, L. van
Voncken, H.
Willgeroth, J.
Yung, A.
Yung, M.

Relatiecode
ZS749Q5
ZS935DN
ZS757S6
ZS969JM
ZS955WI
ZS992RO
ZS749KX
ZW057HQ
ZW240ZQ
ZS756V6
ZS769G5
ZS754PS
ZV401XU
ZS752DA
ZS779TN
ZS750ZM
ZT017LB
ZT825Y9
ZS882BU
ZW625VP
ZW600GV
ZT042XN
ZT042YO

Groetjes en een hele fijne vakantie,
Petra Hofstra, Ledenadministratie

Geb.datum
28-01-1974
01-05-1995
09-04-1961
04-10-1955
11-04-1997
28-04-1993
05-03-1967
17-11-1980
23-07-2001
19-01-1993
13-04-1988
01-04-1966
17-06-2000
01-06-1965
14-03-1993
25-05-1983
12-12-1993
26-04-1996
15-11-1988
03-02-2002
14-04-2000
20-05-1997
20-05-1997

Leeftijdscatagorieën
Senioren (H)
A-Jeugd (D)
Senioren (D)
Senioren (H)
B-Jeugd (D)
A-Jeugd (H) Senioren (H)
Senioren (H)
Senioren (H)
C-Jeugd (D)
A-Jeugd (H) Senioren (H)
Senioren (D)
Senioren (D)
C-Jeugd (D)
Senioren (H)
A-Jeugd (H) Senioren (H)
Senioren (H)
A-Jeugd (H) Senioren (H)
B-Jeugd (D)
Senioren (D)
D-Jeugd (H)
C-Jeugd (H)
B-Jeugd (H)
B-Jeugd (H)

