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Algemeen 
 

Beste leden en ouders,  

 

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Wij hopen dat jullie allemaal genoten hebben 

van een welverdiende vakantie. Iedereen staat weer fris in het veld of aan de zijlijn. We 

hopen er met elkaar een sportief seizoen van te maken. 

De heren en dames teams zijn al begonnen aan de voorbereiding. Het TB is al druk bezig 

met het voorbereiden van de trainingen. Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan 

de nieuwe competitie. 

 

We willen de nieuwsbrief zo’n vijf tot zes keer per jaar uit brengen.  Daarbij hebben we ook 

jullie hulp nodig. Heb je een leuk idee voor in de nieuwsbrief, een rubriek of een leuke foto, 

laat het ons weten. Dit kan naar M.Distel@chello.nl  of naar Claudinehogguer@upcmail.nl. 

 

 

Bestuurspraatje 
 
Nieuwe vloer in de keuken en achter de bar 

In de vakantie heeft een groep vrijwilligers de keuken gesloopt 

en er voor gezorgd dat de aannemer de vloer kon leggen in de 

keuken en achter de bar. Natuurlijk waren daar nog wat 

obstakels, want de vloer moest ook nog geëgaliseerd worden. 

We kwamen ook een aantal ongenodigde gasten tegen in de 

vorm van muizen. Gelukkig hebben wij Wendy, die is niet bang 

voor een dode muis!  
 

De vervanging van de keuken 

Nu de vloer er in ligt, kan de keuken geplaatst worden. Dat 

hadden wij in gedachten, maar de keukenboer kan niet 

eerder leveren dan oktober. We moeten het dit veldseizoen 

dan ook doen zonder echte keuken. Ondertussen wordt er 

door de kantinecommissie gekeken hoe we dit op een 

andere manier kunnen oplossen. Zodat we wel lekker wat 

kunnen eten en drinken in de kantine.  
 

Bondsopgave 

Ieder jaar moeten wij voor de bond per team een minimaal aantal spelers opgeven. Dit 

wordt gedaan door onze wedstrijdsecretaris in samenspraak met het TB. Dit is niet de 

teamopgave. Het kan dus zijn dat er spelers niet in het team staan waar ze daadwerkelijk 

spelen. Dit geeft de vereniging ruimte voor invallers. 
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Walking handball 

 

 

Wij zijn op zoek naar nieuwe deelnemers voor het Walking Handball  
 

 

Al bijna een jaar geleden zijn we gestart met Walking  Handball bij VIDO en we trainen 

gemiddeld met 10 mensen. 

 

Wat houdt het walking handbal in? Wij spelen met zowel dames als heren vanaf 55 jaar en 

ouder, jonger mag ook. We trainen op de vrijdagavond 19.30 op het Vidoveld. 

 

Handbal achtergrond is handig, maar zeker niet 

noodzakelijk. Het gaat er vooral dat we blijven bewegen 

en vooral ook dat we gezellig bezig zijn. We trainen 

zonder te rennen en te springen. Bewegen en 

behendigheid staat daarbij voorop. Na afloop is de 

kantine open en is er de gelegenheid om iets te drinken.  

 

Wij zouden het leuk vinden als u een keertje komt 

meedoen.  

Echt iedereen is welkom en kan zonder problemen meedoen.  
 

Hopelijk tot vrijdagavond.  

 

Kleedkamers schoonmaken en kantinedienst 
 
Ook dit seizoen hebben we een rooster gemaakt voor de schoonmaak van de 

kleedkamers en de kantinedienst.  

Alle teams komen zeker een keer aan de beurt. 

 

Hieronder volgt nog een keer het schema tot het einde van het seizoen: 

 
Rooster kantinedienst zondag 

datum tijd  Ouders van team 

2 personen voor de bardienst 

en  

1voor keukendienst 

4 september 9.15- 12.00 DS2 

 12.00-15.30 MB 

18 september 9.15- 12.00 MC1 

 12.00- 14.00 D1 

25 september 9.15- 12.00 HS 

 12.00-15.00 MC2 

9 oktober 9.15-12.00 F 

 12.00-15.00  HB 

 

Reina en/of Ellen zullen de kantine openen en sluiten. Er komt nog een document van wat 

de werkzaamheden zijn, etc. Als er vragen zijn dan kunnen zij altijd gebeld worden. 

Graag doorgeven aan Ellen welke ouders de kantinedienst doen.  

 

LET OP: Zijn er geen ouders van het team dat dienst heeft, dan gaat de kantine NIET open! 

 

Onder de 18 jaar mag er geen bardienst gedaan worden! 



Rooster kantinedienst recreanten 

 

datum tijd team 

5 september Vanaf 19.00  DMW4 

19 september Vanaf 19.00 DMW1 

3 oktober Vanaf 19.00 DMW3 

10 oktober Vanaf 19.30 DMW3 

 
Rooster schoonmaak kleedkamers 

 

datum Ouders van team 

Donderdag 8 september E 

Donderdag 22 september MC3 

Donderdag 29 september MB 

Donderdag 13 oktober Recreanten 

 

Er kan schoongemaakt worden tijdens de trainingsuren van de jeugd. 

 

In het materialenhok hangt een lijstje van wat er schoongemaakt moet worden. 

Schoonmaakspullen zijn daar aanwezig. Hoe meer handen hoe lichter het werk! 

 

Graag na afloop, de dweilen uitspoelen en te drogen hangen, zo ook met de gele 

doekjes. De gele handschoenen niet weggooien! 

 

Succes! 
 
 

Technisch Bestuur 

 
Start seizoen 2022-2023 

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en we hopen er met elkaar weer een super sportief 

en gezellig handbaljaar van te maken! 

Het trainingsschema is al bekend (zie ook verderop in deze nieuwsbrief) en de trainingen 

starten op maandag 29 augustus. Een aantal teams zijn al begonnen met trainen, omdat 

de wedstrijden dit weekend al van start gaan. 

Het hele wedstrijdprogramma voor de 1e helft van het veldseizoen kunt u vinden op de site 

van: handbal.nl/uitslagen-standen. Zoek dan naar Vido en het hele programma t/m 9 

oktober wordt zichtbaar. Ook het hele zaalprogramma voor de DS1 en HS1 is hier te zien. 

Ook kunt u via de Handbalapp de wedstrijden terug vinden.  
 

DS 2 komend seizoen 

Wij zijn heel blij dat we dit jaar een DS2 hebben kunnen maken, het is een combinatie met 

dames van Vriendschap en Vido en dit team gaat daarom onder de naam Vido-

Vriendschap DS spelen in de competitie. 

Heel veel succes dames! 
 

Bezetting trainers/coaches 

Het is het TB ook dit jaar weer gelukt om er voor te zorgen dat alle teams een trainer en 

coach hebben. 

We wensen onze nieuwe trainers en coaches veel succes en spel- en/of trainingsplezier! 
 

De nieuwe trainers en/of coaches zijn: 

Dennis Erades en Jamie Neijendorff voor de DS1, Marvin voor de D, Nila voor de C2, Silvia, 

Ellen en Lisette voor de C3 en Lars en Trisha voor de F. 



 

Kleding staf 

Met ingang van het zaalseizoen, misschien wel eerder, worden de trainers en coaches door 

de vereniging in hetzelfde shirt en trainingsbroek gestoken! 

 

Geblesseerden 

Vanaf dit seizoen willen we ook in de nieuwsbrief de geblesseerden benoemen!  

Voor alle leden die nu nog geblesseerd zijn en daardoor het seizoen niet kunnen starten: 

Beterschap en een spoedig herstel toegewenst! Verzoek aan de coaches om ons te 

informeren over geblesseerden binnen de teams.2 

 

Trainingsschema m.i.v. 29 augustus 

 

 

 
Voor technische vragen zijn wij te bereiken via de email: technischbestuur@hvvido.nl 
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Sponsorcommissie 
 

Rabo Clubsupport 

Vido mag weer meedoen met Rabo Clubsupport, dat is 

goed nieuws! Stem als je een Rabobank rekening hebt 

op onze club. Iedere stem staat voor een bedrag, hoe 

meer stemmen hoe hoger de opbrengst. Vraag je 

familie, vrienden, collega’s en kennissen op HV Vido te 

stemmen. We kunnen het goed gebruiken.  

 

Stemmen kan vanaf 5 september t/m 27 september, 

heel simpel via je Rabo app. Zet het vast in je agenda. 

Alvast Bedankt! 

 

Sponsor doeken.  

Heb je een bedrijf en wil je naamsbekendheid wij hebben nog plek op onze velden. 

Sponsor onze club. Heb je interesse sponsorcommissie@hvvido.nl 

Spek je clubkas met Club is Koning sparen van Vomar! 

Jij kunt de kas van jouw club eenvoudig en geheel kosteloos spekken! Dat doe je door je 

Klant-is-Koning kaart aan jouw club te koppelen en simpelweg bij het boodschappen doen 

je kaart te scannen bij de kassa. En het kost jou niets, want Vomar maakt elk kwartaal 0,5% 

van het totaalbedrag aan boodschappen van alle gekoppelde Klant-is-Koning kaarten 

over aan de club. 

Spaar je al met een geregistreerde Klant-is-Koning kaart voor jezelf en wil je meesparen 

voor je club?  

Log dan in je online Klant-is-Koning kaart omgeving in en koppel je kaart aan jouw 

vereniging met de unieke Clubcode. 

 

De clubcode van Vido: VIPUR2021 

 

Sponsorkliks 
Bijna iedereen besteld tegenwoordig wel wat online. Wist je dat er heel veel websites zijn 

die gekoppeld zijn aan Sponsorkliks? 

 

Sponsorkliks is een eenvoudige link die terug te vinden is op onze website: www.hvvido.nl.  

 

=> => => => => => => => => => => => => => => => => => => => => 

=> => => => => => => => => => => => => => => => => => => => => 

=> => => => => => => => => => => => => => => => => => => => => 

=> => => => => => => => => => => => => => => => => => => => => 
Als je deze aanklikt wordt je doorgelinkt naar een website waar je 

allerlei websites (o.a. thuisbezorgd, Bol.com, AH, Mediamarkt, Coolblue of Kleertjes.com) 

terug ziet waar je, net zoals je normaal gewend bent, spullen kunt bestellen. Dit doe je ook 

gewoon via je eigen accounts. Het enige dat anders is, is dat Vido een percentage krijgt 

voor alle online aankopen. Een stukje sponsoring.  

 

Dus gewoon DOEN HÈ !!!!   
 

 

Onze vereniging kan niet alleen bestaan van de inkomsten uit contributie 

Daarom is de sponsorcommissie druk bezig met het werven van sponsoren. 

Heb jij nog tips, goede of leuke ideeën?  
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Dan kunnen jullie ons bereiken via de mail: sponsorcommisie@hvvido.nl 

 

Wij hopen dat iedereen zijn steentje bij wil dragen zodat we een financieel gezonde 

handbalvereniging blijven.  

 

 
Verjaardagen 
 

Een redelijk nieuwe rubriek in de nieuwsbrief is de verjaardagskalender. 

In deze nieuwsbrief de jarigen van september en oktober! En dat zijn er nogal wat! 

Alvast van harte gefeliciteerd!  

 

 

 

 

 

 

 

September   

  3 Diana Wittensleger 

 7 Nova Bos 

Ellen Broer 

 10 Dilano Kenter 

 12 Levi Buitenweg 

Michael Westerdijk 

 13 Bobbi Schouten 

 16 Nila Besselsen 

 17 Kimberley Weel 

 19 Kira Bunschoten 

 20 Isabel Terburg 

 21 Cheyenna Ferwerda 

 22 Jill Meer 

 24 Lianne Koning 

 25 Ellen Groot-Hessels 

Sylvana Groothuesheidkamp 

 27 Maura Weber 

 30 Vanessa Gerritsen 

Oktober   

 5 Kenny Lim 

 8 Jill Braam 

 13 Britt Homan 

 15 Semmy Lim 

 16 Christa Buskermolen 

 22 Tom Bastiaans 

 25 Naomi Waardenburg 

 27 Rudo de Groot 

 29 Debby de Vries-Habbe 

 31 Isa Sinjewel 
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Recycling levert geld op!   

Heb jij thuis nog oude kleding, oud ijzer of oud frituurvet?  

Lever dit in op naam van onze club.  

 

Je oude kleding kan je gedurende het buitenseizoen naar Vido 

brengen en wordt opgeslagen in containers van de Graaf. 

 

Ook je oude frituurvet kan je bij Vido inleveren. Dit kan je inleveren bij de één van de 

kantine medewerkers. 

 

Voor oud ijzer is op dit moment geen bak aanwezig, maar dit kan rechtstreeks bij de Graaf 

worden ingeleverd met daarbij de vermelding dat de opbrengst voor Vido is.  

 
 

Activiteitencommissie 

Seizoensafsluiting 18 juni 2022 

Mixtoernooi en Barbecue 
 

Op 18 juni stond de afsluiting van het HV VIDO seizoen op de planning, ook al moesten er 

de dag erna nog wedstrijden gespeeld worden :-). Er werd rond het middaguur begonnen 

aan een Mixtoernooi. Iedereen kon zich hiervoor opgeven en we hebben ook veel 

(voornamelijk jeugd) leden op het veld gezien. Teams van leden aangevuld met familie en 

vrienden vormden een fijne mix van jong en oud op het veld. Er werden leuke partijen 

gespeeld en ook het weer deed een duit in het zakje van succes. 

Na het toernooi bleef het gezellig druk op het veld, want best een flink aantal mensen had 

zich ook voor de aansluitende BBQ opgegeven. Tafels werden naar buiten gesjouwd en de 

BBQ goed bemand door Michael en Ruud (waarvoor dank). Iedereen kon genieten van 

een heerlijk stukje vlees van Slagerij Leo Spronk. 

En als men dan denkt dat deze dag al voorbij was, nou niets was minder waar. Deze dag 

werd namelijk gecombineerd met het 60-jarig bestaan van HV VIDO en was er in de avond 

nog een groot feest gepland voor leden/oud-leden. Tevens werden er nog een aantal 

mensen in het zonnetje gezet omdat ze al heel lang zich inzetten voor de handbal bond. 

Maar daarna kon het feest van start. Onder muzikale leiding van Menno Doodeman 

gingen de voetjes toch lekker van de vloer. Het barpersoneel had het lekker druk, maar dat 

mocht de pret niet drukken. 

Maar ja dan komt er ook aan deze dag toch een einde en kunnen we terug kijken op een 

zeer geslaagde dag. Zeker voor herhaling vatbaar. 

 

De TV van toen… 
 

Op 1 juli j.l. zat er een foutje in de programmering van de televisie volgens mij. 

Een aantal mensen stonden te wachten bij een grote bus toen er ineens wat oude tv 

helden aan kwamen lopen. Zo zag ik Buurman& Buurman, Ma Flodder, Bobby (van Ernst) 

en ja de zelfs de Flinstones kwamen er bij. Maar bij navraag bij het netwerk bleek dit om 

een kampweekend van HV VIDO te gaan met als thema: “De TV van toen…” 

Alle opgegeven leden vertrokken met de grote bus richting Heino al waar ze een leuk 

weekend met diverse activiteiten te wachten stond. 

Zo werden er televisie spellen gedaan met een eigen invulling. Met een suffe kop eten bij 

het lopende buffet en ook heerlijk gebarbecued. Er werd gemidgetgolft, walking handbal 

gespeeld en als klap op de vuurpijl ook nog lekker gezwommen in het zwembad aldaar. Dit 

alles met gelukkig ook dit jaar weer een heerlijk temperatuurtje en een lekker zonnetje. 

Maar ja aan alles komt een eind en zo ook aan dit kamp. Op zondag konden de tassen 

weer worden ingepakt en vertrokken ze weer met die grote bus richting Purmerend. Waar 



ze door hun ouders weer werden opgevangen. Wij als Activiteitencommissie hebben het 

weer erg naar ons zin gehad en zijn inmiddels al weer druk bezig plannen te maken voor 

het kamp van komend seizoen. 

 

Activiteitenkalender (wijzigingen voorbehouden) 

 

Datum  Wat     Voor wie 
3 jun 2023  Schoolhandbal   Groepen 3 t/m 5 

10 jun 2023  Schoolhandbal   Groepen 5 t/m 8 
 

* Komende week gaan we weer plannen maken voor het komende seizoen, dus volgende keer meer data.. 

 

 

Ledenadministratie 
 

Mochten er wijzigingen optreden in uw adresgegevens of uw mailadres wijzigt of u heeft 

een nieuw telefoonnummer, geef dit dan door aan de ledenadministratie@hvvido.nl 

 

 

VEILIG SPORTKLIMAAT VOOR IEDEREEN 
  
In de sport moet je je veilig en prettig kunnen voelen en jezelf kunnen zijn.  

Een veilig gevoel in de sport krijg je niet alleen wanneer blessures worden voorkomen,  

maar ook als je je tijdens het sporten gerespecteerd en gewaardeerd voelt.  

Of dat nu in de rol van sporter, kaderlid of scheidsrechter is.  

Jouw sport wil je altijd kunnen uitoefenen in een leuke, gezellige omgeving waarin je je op 

geen enkele wijze bedreigd voelt.  

Mensen die zich prettig voelen en met plezier hun sport beoefenen zijn het belangrijkste 

uithangbord voor hun sport en hun vereniging. 

  

In Nederland zijn miljoenen mensen betrokken bij de sport. Velen zijn met veel inzet en 

overtuiging wekelijks actief bezig tijdens trainingen en wedstrijden,  

lopen hard of slaan een balletje.  

Vele andere betrokkenen stellen vooral anderen in staat om lekker te sporten: deze 

mensen zijn actief als bestuurder, scheidsrechter,  

trainer of besteden op een andere manier als vrijwilliger veel tijd aan de sport. Nederland is 

daarin uniek. 
  
Samen sportief gedrag stimuleren 
Tegelijkertijd heeft de sport te maken met ontwikkelingen die zorgen baren. De 

belangrijkste is zonder meer de verharding en verruwing in de sport. Waarden en normen 

staan onder druk.  

Om die verharding en verruwing tegen te gaan, hebben de gezamenlijke sportbonden en 

NOC*NSF, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS), het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ ontwikkeld dat sportief gedrag 

stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.  

  

Uitgangspunt is dat iedereen in de sport verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag en daar 

ook op mag worden aangesproken.  

De essentie van het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ is dat iedereen binnen de 

sportvereniging zich bewust wordt van zijn of haar gedrag. 

  

Ook vanuit de NHV is de melding gekomen dat er steeds meer agressie wordt 

geconstateerd, zowel binnen als buiten de lijnen. 
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Dit is voor iedereen een ongewenste ontwikkeling en dit zal door de NHV niet worden 

geaccepteerd.  

  
Zowel als speler, coach en ouder ben je het visitekaartje van onze vereniging.  

De communicatie richting spelers en scheidrechters gebeurd altijd door de coach/trainer, 

zij zijn uiteindelijk de teamverantwoordelijke. 

Aanmoedigen is natuurlijk geen probleem, zolang het positief is naar spelers, 

scheidsrechters en tegenstanders.  

Ben je bewust van je omgeving, het feit dat er kinderen bij betrokken zijn en geef dus het 

goede voorbeeld. 

  

Dan beleeft een ieder het sport plezier zoals het bedoeld is. 

 

Onze Sponsoren (denkt u bij uw eventuele aankopen even aan onze sponsoren) 

 





 

 


