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Nieuwsbrief
HV Hellas

BESTE HELLENEN,
Het einde van het jaar nadert
en het is hoog tijd om terug te
blikken naar het veelbewogen
jaar 2021.

We zijn ontzettend blij dat de
opstart van het seizoen in
2021 als ‘vanouds’ plaats heeft
gevonden. Er kon weer hard
worden getraind en de
competities zijn allemaal van
start gegaan.

Momenteel zijn er helaas
weer strikte maatregelen
waardoor er niet of beperkt
getraind kan worden en de
wedstrijden niet of zonder
publiek mogen plaatsvinden.
Wat we de afgelopen jaren
hebben ervaren is dat
Hellenen veel liever kijken
naar de dingen die wél
kunnen.

De eerste evenementen
hebben weer plaats kunnen
vinden. Trainingskamp en
oktoberfest waren een groot
succes.

We kijken dan ook met een
positieve blik vooruit en gaan
ervan uit dat we elkaar in
2022 weer vaker gaan zien!

Ook hebben we volop kunnen
genieten van de ouderwets
gezellige woensdag-, en
zaterdagavonden en zondagmiddagen in de kantine.

In het nieuwe jaar bestaat
Hellas 95 jaar en er wordt
volop op de achtergrond
gewerkt aan leuke
evenementen!

WIJ NODIGEN JULLIE UIT

ACTIVITEITEN
12 december was er een online
wijnproeverij. Deze werd
georganiseerd door de
evenementen commissie in
samenwerking met Sommelier
for a Day, Marcel van Baalen.
IN DE AGENDA:
31 januari Start sportplaatjes
actie Jumbo Koorneef aan de
Haven
15 maart Hellas 95

Wij nodigen jullie uit
Samen zijn we de vereniging en zorgen we voor een prettige,
veilige en gezellige (sport)omgeving. Wij zijn blij met alle
vrijwilligers die Hellas heeft en hopen dat er nog veel leden
zijn die een steentje bij willen dragen aan onze mooie
vereniging.
Wil jij ook iets extra’s voor de
club doen? Dat kan! Mail naar
hellas@handbal.nl en laat
weten waar jij energie van
krijgt!
Vind je het leuk om te helpen
in de sponsorcommissie? Ligt
jouw passie bij training geven,
of het organiseren van
evenementen en/of kampen?
Of vind je het interessant om
leden te werven? Een wedstrijd
te fluiten?

Of een kassadienst te draaien?
Laat het ons gerust weten, we
kunnen jouw hulp gebruiken!
Wij kijken uit naar 2022. Een
jaar waarin er hopelijk weer
volop wordt gehandbald en
waarin we met elkaar weer
mooie dingen gaan beleven.
Wij jullie alvast prettige
feestdagen en een gezond en
sportief 2022!
Sportieve groet,
Het Bestuur
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