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Van de Voorzitter 
Beste SOS-Kwieksporters,  

De eerste maand van het jaar is weer voorbij gevlogen. Dus hierbij weer de Nieuwsbrief van februari.  

Zoals jullie weten zijn we druk op zoek naar nieuwe leden. De afgelopen tijd zijn er door de TC in 

samenwerking met de jeugdsport coördinatoren verschillende acties gehouden om meer leden we werven. 

Daarnaast zijn er ook verschillende activiteiten gepland voor de rest van het seizoen. Denk hierbij een aan 

handbalclinic voor de kinderen in de wijk, nieuwe vriendjes- en vriendinnentrainingen en onze vereniging 

promoten bij de scholen in de buurt. Dit laatste kan door de gymles over te nemen op scholen en 

promotiemateriaal bij de scholen achter te laten. Daarnaast hebben de dames B onderling bepaald dat ze 

een promo filmpje gaan maken om nieuwe kinderen te werven voor hun team. Dit filmpje zal via social 

media gedeeld worden. Kortom we zijn met veel acties bezig om nieuwe leden te werven. Heb jij misschien 

ideeën hoe we nog meer leden kunnen werven laat dit dan aan de TC of aan mij weten zodat we jouw idee 

tot uitvoering kunnen brengen. Alle ideeën zijn welkom. 

Naast dit, hebben we ook contact gehad met een aantal tweedejaars studenten van de opleiding 

Sportkunde van de Haagse Hogeschool. Deze studenten zijn bezig met een onderzoek hoe wij als 

vereniging meer leden kunnen werven en kunnen behouden. Dit hebben de studenten verwerkt tot een 

beleidsplan en gaan in de komende tijd dit plan verder uitwerken. Dit gebeurt uiteraard in samenwerking 

met de TC en onze jeugdsport coördinatoren.  

Op 5 januari hebben we weer een ouderwets gezellige Nieuwjaarsborrel gehouden.  Dit wat een mooi 

moment om elkaar weer te spreken na de feestdagen. EC, bedankt voor het organiseren van onze 

Nieuwjaarsborrel. 

We zijn nog druk op zoek naar mensen die de vereniging verder willen helpen. Dit kan op verschillende 

plekken, denk aan de Technische Commissie, de Sponsor Commissie of de Communicatie Commissie. 

Inmiddels wordt hier ook een voorzitter aan toegevoegd. Dus ben jij goed in een van deze zaken en wil je 

onze vereniging verder helpen, geef je dan op bij mij of bij één van de andere bestuursleden.  

Mocht u vragen hebben over deze Nieuwsbrief of u wilt zich opgeven als vrijwilliger dan kan dit bij mij. Ik 

ben vaak op de vereniging te vinden of anders bereikbaar via email: voorzitter@soskwieksport.nl of via de 

telefoonnummer 06 – 15 33 95 93.  

Met vriendelijke groet,  

Radjesh Kalloe, Voorzitter  

Handbal Vereniging SOS-Kwieksport +31(0)6 15 33 95 93  

voorzitter@soskwieksport.nl | www.soskwieksport.nl  

http://www.soskwieksport.nl/
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Zorgen van een Ere-Voorzitter 
 

Het is alweer februari, de tijd vliegt. De laatste oliebol is nog maar net weggewerkt en nu staat 

Valentijnsdag alweer voor de deur en de eerste chocolade Paashaas ligt al in de winkel.                                                                                                                                                                                                        

Afgelopen maand waren er vele leuke en spannende wedstrijden en  een paar evenementen zoals Dart 

Avond, Rommelmarkt en een  bijeenkomst van het  VVS-Herenjeugdkamp. Het was jammer dat er maar 

weinig mensen deze Rommelmarkt ochtend hebben bezocht. De twee andere avonden Darten en VVS-

Herenjeugdkamp waren erg geslaagd.                                                                                                     

De afgelopen periode hebben een aantal leerlingen van de Haagse Hoge School een beleidsplan gemaakt 

voor onze vereniging.(zie Van de Voorzitter) Dit plan gaat over :                                                                                                                                                                    

     -  Vermeerderen van het aantal leden, zowel senioren als jeugd                                                          

     -  Binnen 4 jaar heeft elke leeftijdscategorie beschikking over één team                                                  

     -  Vermeerderen van het aantal vrijwilligers binnen de vereniging                                             

     -  Binnen 1 jaar alle bestuurlijke functie gevuld en er is een toevoeging  van 

        een Leden (wervings) commissie gerealiseerd.                                                                                 

Misschien denkt u waarom zo’n plan?                                                                                                                                                               

Het bestuur, vrijwilligers en ook oudgedienden (waaronder ik)  maken zich grote zorgen over het 

voortbestaan van onze mooie vereniging.                                                                                                                                                                                           

Dit jaar bestaat SOS-Kwieksport 85 jaar. Dat willen we natuurlijk vieren en liefst daarna ook nog velen 

jaren door handballen en de 90 jaar halen.                                                                                                                                                                                               

Maar dan hebben we wel meer leden en vrijwilligers nodig om dit voor elkaar te krijgen.                                                                                                

Met het aantal leden dat we nu hebben kunnen we maar net ons hoofd boven water houden. Zowel om de 

juiste team indelingen te kunnen maken als het sluitend krijgen van de financiële begroting.                                                                                                                                                                                

Ook de inkomsten van het clubhuis lopen, door minder leden, achteruit.  Waardoor de kosten zoals gas, 

licht, verzekering, onderhoud, enz. bijna niet meer te dekken zijn.                                                                                                                                                        

Het aantal vrijwilligers, denk aan bestuurlijke functies, kunnen maar moeilijk ingevuld worden.                                             

Daarbij komt ook nog eens dat er spelende leden makkelijk afzeggen voor trainingen en wedstrijden. 

Hierdoor wordt het enthousiasme van de trainers/begeleiders steeds minder. Zij zijn wel de vrijwilligers die 

we niet kunnen/willen missen.                                                                                                                                                                                                                         

Wij, alle leden, vrijwilligers en bestuur van SOS-Kwieksport moeten hier iets aan doen om te kunnen 

blijven handballen bij SOS-Kwieksport.                                                                                                                                                                              

Nu komt natuurlijk de vraag:  Hoe kunnen we dat realiseren.  Hieronder een paar voorbeelden.                                                                                                                 

 -  Neem  vriendjes/vriendinnetjes, familie, kennissen mee naar trainingen of wedstrijden                                                     

 -  Leden die gestopt zijn, weer over te halen om te komen handballen bij onze vereniging                                                   

 -  Promoot het handballen (denk hierbij aan het Nederlands Dames Handbal)                                                                           

 -  Deel  folders van onze verenging uit of breng ze rond in je buurt.                                                                                            
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 -  Geef je op als vrijwilliger. Je kunt een functie ook met meerdere mensen samen doen.  

                 Kost minder tijd en is nog gezellig ook.                                                                                                                                                                                                                   

Dit zijn maar een paar voorbeelden en er zullen er best meer zijn.                                                                                                                                     

Het is een wat pessimistisch stukje, maar deze club gaat mij en velen onder ons erg aan het hart.                                                          

Zelf ben ik een optimist dus het moet toch lukken om onze vereniging weer te laten bloeien.                                                                              

Dat gaat zeker gebeuren als iedereen zijn schouders er onder  zet.                                                                                                                     

Ik hoop dan ook dat ieder lid, (zowel jeugd als senior), trainers/begeleiders en ouders van (jeugd) leden, 

ons willen helpen om dit doel te verwezenlijken. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief stond stopt Radjesh Kalloe met ingang van het nieuwe seizoen als voorzitter.                            

We zijn daarom druk op zoek naar een nieuwe voorzitter/ster.  Ben jij deze man of vrouw die ons kan 

helpen,  meld je aan bij Radjesh of andere bestuursleden.                                                                                                                                                 

Natuurlijk zoeken we ( zie hierboven) ook mensen die de vereniging verder willen helpen. Denk nu niet dat 

kan ik niet, want met zijn allen kunnen we heel  veel. Heb je tijd, al is het maar een paar uurtjes per week, 

meld je aan.  

Met vriendelijke sportgroeten,  

Piet van der Starren 

 

 

 

 
 

 
 

Hierbij een stukje vanuit de TC: 

We zijn weer druk bezig om nieuwe leden aan te trekken.                                                                                                                            

Hebben jullie misschien ideeën hoe we nieuwe leden kunnen aantrekken? Laat het ons weten!!  

We zijn al weer met oriënteren gestart inzake de team indelingen voor het komende seizoen. Zoals elk jaar zullen wij 

in mei tijdens de ouderavond de teamindelingen bekend maken. 

Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen in de TC.                                                                                                                                                     

Wil je weten wat wij doen en heb je er vragen over? Heb je tijd om 3 tot 4 keer per jaar om te vergaderen? Kom 

gerust langs! Voor de jeugd kan je terecht bij Jeffrey of Ivette voor informatie. 

Tijdens het zaalseizoen zijn wij op vrijdags aanwezig in Zuidhaghe en tijdens de thuiswedstrijden. 

  

 

 

Technische Commissie 
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Wedstrijdsecretariaat 
 

Voor het lopende binnenseizoen 2019 - 2020 zijn hier de trainingstijden:  
 

 
 

 WIJZIGINGEN DOORGEVEN !  
 Mochten er leden zijn die gaan verhuizen, een ander e-mail adres krijgen of een ander 
 telefoonnummer nemen, dan graag dit doorgeven aan het secretariaat of wedstrijdsecretariaat.  
 Mail mag naar: secretaris@soskwieksport.nl 
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EVENEMENTEN COMMISSIE 

                                           

       Komende Activiteiten      

22 februari: De 5 €uroclub Eetavond 

     Zet dit ook alvast in je agenda 

                      Deze eetavond is gratis voor alle 5 €uroclub leden.                                                                                          

                       Nog geen lid ? Geef je dan snel op bij Daniel                                                   

penningmeester van SOS-Kwieksport.                                                                                                                                  

Niet leden kunnen tegen betaling (€12,50) ook heerlijk                                                                                                               

komen genieten. 

 

Vergeet niet, je op tijd op                                                                                                                                                       

  te geven                                                                                                                                            

voor deze leuke en lekkere                                                                                                                     

  avond 
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    City Pier City Loop                                                                   
                                                                                                                             

        8 Maart 2020 wordt deze loop weer georganiseerd.                       
        Vorig jaar konden we helaas niet meedoen door  

         handbalverplichtingen.                                                                                   
         MAAR ……..                                                                                   

      Dit jaar doen we weer mee als vereniging SOS-Kwieksport. 
     Heb je je al opgegeven bij je trainer/coach of iemand van de EC.      

    Aanmoedigen kan natuurlijk ook. 

 

 

 

Afgelopen  Activiteiten 

Darten 

 

 

 

25 Januari 2020 organiseerde we een  Koppel Dart Toernooi.                                                                                                                              

Deze avond was zo gepland  dat er geen handbalcompetitie werd gespeeld en dat ADO niet thuis 

speelde. Maar wat schetste onze verbazing er moest toch gespeeld worden waardoor er enkele heren 

pas na 20.30 uur  konden aansluiten.                                                                                                                                                         

Er hadden zich 12 koppels aangemeld waarbij 1 koppel met een dame. (Dames kom volgende keer ook 

een pijltje gooien).                                                                                                                                                                                    

Na de loting kon de strijd aanvangen. Het ging er fanatiek aan toe. Na de groepswedstrijden,                            

Kwart en Halve Finale stonden de twee beste teams in de finale.                                                                                        

Uiteindelijk wonnen Richard en Darren Spoor deze finale. Nogmaals heren gefeliciteerd. 

Het was een spannende, gezellige en late avond. 
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Rommelmarkt  1  februari 

1 februari hielden we de 2e rommelmarkt van het seizoen 2019-2020.                                                                                                   

De dagen hiervoor waren alle te verkopen spulletjes netjes uitgestald.                                                                                               

Jammer genoeg was de opkomst niet zo groot waardoor er niet zoveel                                                                        

verkocht is als voorgaande keren.                                                                                                                                                                

De opbrengst was €240,-                                                                                                                                                                     

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die deze spullen aangeboden hebben.                                                     

Zeker wil ik iedereen, die weer geholpen hebben bij de verkoop deze dagen, heel erg bedanken.                                                                        

Begin april houden we de 3e tevens laatste rommelmarkt van de het seizoen 2019-2020.                                            

De precieze datum is nog niet helemaal bekend maar dat hoort u zo snel mogelijk.                                                                                     

Dus heeft u nog goede gebruikte spulletjes die u weg wilt doen of niet meer gebruikt                                                      

geef ze aan ons. Alles is welkom.                                                                                                                                          

Neem dan even contact op met                                                                                                                                                                                                     

Piet van der Starren (tel: 06 41 11 75 41).      

Zonder uw spullen geen Rommelmarkt en ook geen inkomsten voor de jeugd.                                                             

Alvast bedankt namens de jeugd van SOS-Kwieksport    

VVS-HERENJEUGDKAMP 

Ook werd er deze avond (1 februari) de eerste bijeenkomst van het VVS-Herenjeugdkamp gehouden.                                                          

Door de nieuwe leiding (Rick,Kevin,Nigel en Jeroen) werd deze avond het thema verteld en de teams 

samengesteld.                                                                                                                                                                                         

Het thema is  VVS-TV .                                                                                                                                                                                       

De eerste opdracht was dat elk team een naam moest verzinnen gerelateerd op dit thema.                                                

Tweede opdracht was een om zo spoedig mogelijk een Teaser te verzinnen voor de bonte avond act. 

Hierna werd het onder genot van een klein hapje en drankje een gezellig avond.                                                                  

Volgende nieuwsbrief hoort u hier meer van 
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TERUGBLIK OP DE WEDSTRIJDEN 

Er is zo’n driekwart van de zaalwedstrijden gespeeld en gaan een spannende tijd tegemoet.                                            

Zitten er ook dit jaar weer kampioenen bij?? Daar is nu nog niets over te zeggen, maar zeker als de 

volgende nieuwsbrief uitkomt weten we vast meer.                                                                                                                                                                                                

Onze Dames recreanten hebben nu een aantal wedstrijden gespeeld en beginnen langzamerhand steeds 

beter te spelen.. 

Ik ontvang maar sporadisch een wedstrijdverslagje.                                                                                                                   

Dat is en blijft jammer.  

 

Dus  trainers/coaches, spelers/sters, ouders/begeleiders of opa’s en oma’s:                                                                                                                                         

Maak eens een verslagje van een wedstrijd  of van een leuke gebeurtenis tijdens wedstrijd, training of 

activiteit.                                                                                                                                                                                                

Stuur deze naar :  piet@timstarren.nl                                                                                                                                                          

Alvast bedankt.          

Wedstrijdverslagen                                                                                                                                                                                             

Op zondag 25-01 speelde de D1 bij EHC.  
We begonnen erg goed aan de wedstrijden en kwamen daardoor ook op voorsprong. Macy kreeg zelfs haar 

eerste gele kaart ooit. Ook Leroy en Aya kregen deze wedstrijd nog een gele kaart. De tegenstander kreeg 

ook 3 gele kaarten en uiteindelijk zelfs nog een keer 2 minuten. Naar mate de wedstrijd vorderde werden 

we wat slordiger, gelukkig hadden we zo’n mooie voorsprong opgebouwd, dat die doelpunten die we op 

het laatste moment nog tegen kregen, niet heel veel meer uitmaakten. We hebben uiteindelijk met 26-17 

gewonnen.                

 

Hercules D4 - SOS-Kwieksport D2 
01-02-2020 
 
Na wat pittige wedstrijden van de afgelopen tijd was er nu de uitwedstrijd tegen Hercules. Voor de 
wedstrijd was al duidelijk dat de kids er ontzettend veel zin in hadden. Door een aantal afzeggingen werd 
het team versterkt door Dewi en Reshano van de E waarvoor natuurlijk onze dank. Wel speelden we nog 
zonder wissels wat toch altijd best pittig is.  
Meteen aan het begin van de wedstrijd was al te zien dat wij sterker waren. Alles lukte ook, verdediging 
stond als een huis, alle ballen kwamen aan, mooi keeperswerk en prachtige goals!!  
Met als eindresultaat 7-21 voor ons en een leuke en sportieve wedstrijd! 
Trots op deze kanjers!!!  
                                                                                                            

mailto:piet@timstarren.nl
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 Uitslagen afgelopen zaalwedstrijden                                                                                                                  

 Uitslagen 8 en 12 januari 2020 
                
 GEJ 1  jeugd     WHC    -  SOS-Kwieksport 1    13  -  20 
 GDJ 1 jeugd   Gemini    -  SOS-Kwieksport 1               20  -  15                              
 GDJ 2 jeugd    Stompwijk’92   -  SOS-Kwieksport 2   17  -  13                                                                                                                   
 HCJ 1  jeugd     Saturnus 1   -  SOS-Kwieksport 1   12  -  13 
 DBJ 1 jeugd      -  SOS-Kwieksport 1       Vrij   
 Dames 1     -  SOS-Kwieksport 1       Vrij  
 Dames 2 Olympia’72   -  SOS-Kwieksport 2   20  -  16   
        Heren 1 Saturnus 1    -  SOS-Kwieksport 1   24  -  23 

 Dames  Recr.   Gemini    -  SOS-Kwieksport     15  - 11 

 
 Uitslagen  18/19 januari 2020    
 GEJ 1  jeugd     SOS-Kwieksport 1  -            Vrij 
 GDJ 1 jeugd   SOS-Kwieksport 1  -  VELO  5                26  -  18                              
 GDJ 2 jeugd    SOS-Kwieksport 2  -  Westlandia 5   19  -  21                                                                                                                    
 HCJ 1  jeugd    SOS-Kwieksport 1  -  VELO     21  -  25 
 DBJ 1 jeugd  SOS-Kwieksport 1   -  DIOS      5  -  10 
 DBJ 1 jeugd  SOS-Kwieksport 1   -  ODIS 2    18   -  13                                                                                                    
 Dames 1 SOS-Kwieksport 1   -           Vrij  
 Dames 2 SOS-Kwieksport 2   -  ODIS 3    20  -  12                                       
 Heren 1 SOS-Kwieksport 1   -  WHC 2      31  -  18                   
 Dames  Recr.. SOS-Kwieksport-   -           Vrij  
                                                                                                                                    
                                          
 Uitslagen  24/25/26  januari 2020  
  GEJ 1  jeugd     WPK/Westlandia 3  -  SOS-Kwieksport 1    21  -  17 
 GDJ 1 jeugd   EHC 2    -  SOS-Kwieksport 1               17  -  26                              
 GDJ 2 jeugd        -  SOS-Kwieksport 2       Vrij                                                                                                                   
 HCJ 1  jeugd     HVV’70 1   -  SOS-Kwieksport 1   20  -  19 
 DBJ 1 jeugd      -  SOS-Kwieksport 1       Vrij   
 Dames 1 Houten 2   -  SOS-Kwieksport 1   23  -  30       
 Dames 2 MSV/Rijnsoever  -  SOS-Kwieksport 2   16  -  10   
        Heren 1 Oliveo 2    -  SOS-Kwieksport 1   16  -  30 
 Dames  Recr. WHC      -  SOS-Kwieksport     14  -   4 
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  Uitslagen  1/2  Februari 2020 
 GEJ 1  jeugd     EHC 2    -  SOS-Kwieksport 1     7  -  13 
 GDJ 1 jeugd       -  SOS-Kwieksport 1                  Vrij                              
 GDJ 2 jeugd    Hercules 4   -  SOS-Kwieksport 2    7  -  21                                                                                                                      
 HCJ 1  jeugd     Hellas 1   -  SOS-Kwieksport 1  26  -  27 
 DBJ 1 jeugd  Oliveo 2   -  SOS-Kwieksport 1  42  -  12      
 Dames 1 Hellas 2   -  SOS-Kwieksport 1  22  -  16       
 Dames 2 Saturnus Leiden2  -  SOS-Kwieksport 2  16  -  10   
        Heren 1 Roda’71    -  SOS-Kwieksport 1  18  -  18 
 Dames  Recr.        -  SOS-Kwieksport        Vrij 
 
        

                     Heel veel succes en handbal plezier de komende zaalwedstrijden !  
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Nieuwe leden 
                                                 

                                          Jammer genoeg deze maand geen nieuwe leden te melden 

 
 

Ziekenboeg 
 

 

 Mick Steegers heeft zijn pols gebroken tijdens het fietsen 

 Anita Linnenbank heeft haar wijsvinger gebroken + een peesje gescheurd 
       
Anita en Mick namens de hele vereniging van Harte Beterschap. 

 
Gezocht  

 

 

 
We zijn maar een kleine vereniging en elk lid telt. Daarom is het noodzakelijk dat we voor het behoud van 
onze vereniging nieuwe leden of oud-leden zien te krijgen. 
Daarom deze oproep:                                                                                                                                                                      

Help je vereniging met het werven van nieuwe leden, zowel jeugd als senioren. 
In de wijde omgeving van ons veld is er geen handbal vereniging te bekennen , dus moet het toch mogelijk 
zijn om nieuwe leden naar onze vereniging te krijgen.                                                                                                                                    
En jeugdleden neem eens vriendjes en vriendinnetjes mee naar de vereniging dan kunnen ze zien wat een 
leuke sport handbal is                                                                                                                 

  Help je vereniging aan nieuwe leden 

 Ook oud-leden die gestopt zijn en misschien nog twijfelen, kom eens langs. 
.  

 

 

Voor diverse commissies zoals:   Technische Commissie                                                                                                    
     Communicatie Commissie, enz. 
Help onze vereniging. Het kost maar een paar uurtjes per week van je tijd. En hoe meer vrijwilligers des te 
minder tijd en hoe gezelliger het wordt. Dus meld je aan bij één van de bestuursleden.  
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5-€uroclub 
 

 Meedoen aan de vijf euro club . 

 Wist u dat er ruim 90 leden lid zijn van de vijf euroclub ? 

 Dat de opbrengst grotendeels voor de vereniging is en daar duurzame goederen van worden aangeschaft 

 die van de normale contributie onmogelijk gekocht kunnen worden ?  

              Zoals bijvoorbeeld het koffiezetmachine, geluidsinstallatie, AED apparaat, enz. enz.  

 Er een feestavond en een gratis eetavond per seizoen georganiseerd wordt met een loterij waarbij de 

 deelnemers - gratis - kans maken op leuke prijzen ? (zie Activiteiten) 

 Het kost slechts vijf euro per maand om lid te worden van deze vijf euroclub.  

 Wilt u meer weten van de vijf euroclub, inlichtingen bij het bestuur en aanmelden kan  

  middels aanmeldformulier in ons clubhuis en bij onze penningmeester. 

 

 

  Jarigen van de maand februari   

  

 Lex de Bruijn    03 - 02 

 Xavinho Oostburg   06 - 02 

 Quilles Nootebaart   14 - 02 

  Harrie Veenhoff   16 - 02 

 Keano Trampe   21 - 02 

  

 

 

Alle jarigen alvast van harte gefeliciteerd namens de hele vereniging ! 
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Verhaaltje    
Beste SOS-Kwieksporters en ouders, belangstellenden en oud-leden 
 

         

 
De afgelopen maand heb ik met veel plezier een aantal wedstrijden van de heren senioren en de dames 
senioren 1 en 2 gezien. Wat daarbij het meeste is opgevallen dat als we scheidsrechters hebben die van 
buiten de regio komen, we plotseling zonder noemenswaardige problemen kunnen handballen, we 
plotseling niet van die vervelende Haagse aso’s zijn, we plotseling niet van die onsportieve Dames en 
Heren zijn. Kortom dat we gewoon (h)eerlijke mannen en vrouwen zijn die alleen maar een leuk potje 
handbal willen spelen. Misschien moeten we dit berichtje even doorsturen naar het NHV. 
 
Vorige maand heb ik geschreven over het feit dat we als spelers, speelsters, ouders, belangstellenden en 
oud-leden best voor een wat positiever klimaat zouden kunnen zorgen. Als je gewoon naar een 
handbalwedstrijdje op de tribune zit te kijken, dan valt het heel erg op dat er mensen zijn die de spelregels 
niet (goed) kennen en daardoor de scheids partijdig of slecht vinden fluiten. 
 
Ik heb zelf de ervaring als je mee gaat doen aan een scheidsrechterscursus je veel beter over de 
spelsituaties kunt oordelen en je uiteindelijk veel meer plezier aan de handbalwedstrijden hebt.   
 
Dus nu opgeven allemaal !!!!!!!!!! 
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Hebben we met z’n allen al gedacht aan het winnen van nieuwe leden en vooral senior leden,  een heren 
recreatieteam. Voor wat extra financiën 5 €uroclub leden, meespelen met de clublotto , Vriendenloterij 
SOS-Kwieksport als begunstigde, SPONSORKLIKS etc.                                                                                              

met spoed een nieuwe voorzitter 

Kees van der Meer, de leuteraar        
 

 
Wist u dat ……… 

    …………..   het dart toernooi wel heeeeeel lang duurde 
 …………..   zelfs de organisatie zowat door zijn hoeven zakte 
 …………..   maar dat het toch heel gezellig en spannend was  

    …………..    Hier ook uw “Wist-u-datje” had kunnen staan                                                                                           

 ..…………    Je deze leuke,interessante berichtjes kan doorgeven aan Piet van der Starren.                                              

       E-mail piet@timstarren.nl    

 

 DE WEDSTRIJDEN 
 
Doordat het wedstrijdschema heel vaak veranderd (soms wekelijks), hebben we besloten het wedstrijdschema 
niet meer in de Nieuwsbrief te plaatsen. Op het moment dat we deze namelijk versturen, is de kans groot dat 
deze de volgende dag alweer is gewijzigd.  
Op onze website kun je bovenaan de pagina een link vinden die je verwijst naar de website van het NHV. Hier 
vind je altijd het meest actuele wedstrijdschema. 
  

 

Directe link: http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/ZQ054HJ/ 

mailto:piet@timstarren.nl
http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/ZQ054HJ/
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de Verenigings Lotto 
Beste Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden (herhaling) 

Misschien weet u het nog niet, maar binnen de vereniging spelen wij een Lotto loterij waarvoor u 10 

nummers kunt invullen. De inleg hiervoor bedraagt € 10,00 per keer.  

Dit werd tot nu toe altijd gedaan door Daniel Broeke. Echter, Daniël heeft het erg druk met zijn werk en 

met de andere dingen die hij doet voor de vereniging. Aangezien wij het jammer vinden om hiermee te 

stoppen ga ik, Annelies Boer, het van hem overnemen per 01-01-2020 

De trekking van deze loterij is gekoppeld aan de trekkingen van de lotto op de zaterdagavond. Op de 

superzaterdag telt alleen de eerste trekking mee. Wij willen deze loterij minimaal 4x en maximaal 6x per 

jaar houden. Het zou leuk zijn als hier heel veel leden aan mee zouden willen doen (er zijn natuurlijk leden 

die allang meespelen).  

Dan de vraag wat zit er voor mij in?                                                                                                                                                

Als er 50 mensen zijn die meedoen aan de loterij, dan levert dit € 500,00 euro per keer op. Als uw 10 

nummers getrokken zijn dan wint u € 250,00 euro (50% dus). Zijn er meer winnaars dan wordt het geld 

gedeeld. Voor de vereniging blijft er dan € 250,00 euro over, zodat het mes aan 2 kanten snijdt.  

Dus hoe meer aanmeldingen hoe meer er gewonnen kan worden!!  

Wij (Annelies Boer of Robin Hazenbroek ) komen bij u langs om te vragen of u hier aan mee wilt doen. 

U kunt het over maken of anders contant aan ons betalen. Geef bij uw inschrijving gelijk 

uw mailadres op. Zo kunnen wij u op de hoogte houden na iedere trekking hoe het er met uw nummers 

voor staat. 

Met vriendelijke groet,   Annelies Boer 

 

 

 

 

 



     SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                     

      Nieuwsbrief  -  Februari 2020 

 

17 

 

 

SPONSORKLIKS 
 
 

Wilt u SOS-Kwieksport financieel helpen, zonder dat het u een cent kost ?  
 
Bestelt u wel eens on-line ?  

Ook SOS-Kwieksport is al geruime tijd aangesloten bij SponsorKliks.com  
Door voortaan on-line te shoppen via www.sponsorkliks.com kunt u ongemerkt een financiële bijdrage 
leveren aan SOS-Kwieksport, zonder dat het u een cent extra kost !  
Hoe werkt het ? Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks 
wordt gedaan. Het enige wat u hoeft te doen is via SponsorKliks naar de door u gewenste webwinkel te 
gaan en daar gewoon te bestellen zoals u dat gewend bent.  
U gaat dus naar www.sponsorkliks.com  
U ziet dan hun pagina met de vraag: voor welke vereniging doet u mee ?  
U vult in: SOS-Kwieksport en ziet direct ons verenigingslogo.  
Daarna kiest u uw favoriete webshop en winkelt daar zoals u dat altijd al deed.  
Dat is alles ! Uiteraard kunnen wij niet zien wie wat heeft gekocht.  
Verder merkt u niets meer van SponsorKliks, maar onze vereniging ontvangt wel  
een percentage van het aankoopbedrag als commissiegeld in de clubkas.  
Inmiddels zijn ruim 300 favoriete webwinkels aangesloten bij SponsorKliks.com !                                               
Zoals bijvoorbeeld CoolBlue, Bol.com, Wehkamp, Booking.com, Albert Heijn, Decathlon, Independer,  
Ali Express en Disneyland. Dus ook uw speelgoed, pizza’s, restaurants, vakanties, mobieltjes en 
boodschappen bestellen via www.sponsorkliks.com  
Besteld u bijvoorbeeld via Thuisbezorgd.nl ontvangen wij zelfs € 1,00 per bestelling !  
Wilt u dus SOS-Kwieksport GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen doet 
via de SponsorKliks pagina van SOS-Kwieksport. Voor u een kleine moeite, voor ons directe inkomsten. Stelt 
u zich eens voor wanneer alle leden dit zouden doen ? Vertel dit daarom door aan andere mensen die SOS-
Kwieksport een warm hart toedragen ! Doen !  
U kunt dit ook nog even rustig nalezen op onze vernieuwde website www.soskwieksport.nl  
Via 'Vrienden’ en ‘SponsorKliks’ in het menu komt u op de pagina van SponsorKliks. Onderaan in de tekst 
treft u de link SOS-Kwieksport SponsorKliks aan. Door deze aan te klikken komt u direct op onze pagina bij 
SponsorKliks.com en kunt u direct doorklikken naar uw favoriete webwinkel.                                                           
Vergeet niet om het door te vertellen ! Alvast erg bedankt !!  
Extra Service                                                                                                                                                                                                             

Schrijf u zich bij www.sponsorkliks.com                                                                                                                                        

in voor hun nieuwsbrief, dan ontvangt u van hen bericht in uw mailbox                                                                                   

indien er bij een webwinkel een kortingactie is. 

Help de club: SponsorKliks  
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DE VRIENDENLOTERIJ 
 

Het afgelopen jaar hebben we in iedere Nieuwsbrief de Vriendenloterij laten terugkomen.  
Toch merken we dat er nog veel onduidelijkheid is over de sponsoring van de Vriendenloterij. 
  
We vragen u niet om zelf mee te gaan spelen!! (Uiteraard mag dit wel) 
  
Iemand die al meespeelt bij de Vriendenloterij speelt altijd mee voor een goed doel.  
Ook als deze persoon nooit een goed doel heeft opgegeven. Dan vult de Vriendenloterij dit zelf in, 
ongemerkt.  
Mensen die al meespelen met de Vriendenloterij steunen dus ongemerkt een goed doel.  
Dit kost de persoon die meespeelt met de Vriendenloterij niets extra’s!!  
Onze vereniging (sponsorcode 310132) is aangesloten bij de Vriendenloterij en kan daarom ook uw goede 
doel zijn! Kijk op www.vriendenloterij.nl  
Vraag na bij buren, kennissen, familie, collega's, etc. of zij ook meespelen met de Vriendenloterij en laat 
ons dit weten.  
Het omzetten van goede doel kan ontzettend gemakkelijk:  

 

 

-300 1400)  

(voorzitter@soskwieksport.nl) 
Als jij de gegevens doorstuurt van iemand die al meespeelt,  
krijg je van ons een aanbrengpremie van € 10,00!  
 

 
 
Van elk meespelend lot dat SOS-Kwieksport als goede doel heeft, ontvangt onze vereniging € 77, - per 
jaar! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:voorzitter@soskwieksport.nl
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STEUN JE CLUB: 
LEVER GEBRUIKT FRITUURVET IN! 

 
Heb jij thuis een frituurpan en wordt het frituurvet regelmatig vervangen?                                                                                 
Dan kan je eenvoudig onze club steunen: door het apart inzamelen van gebruikt frituurvet!                              
Frituurvet: Geld voor je club     
                                                                                                                                                                                                  
Lever je gebruikte frituurvet  in bij de daarvoor bestemde gele container op ons clubhuis                           
Iedere volle container levert ons maar liefst € 30,- op! Hiervan kunnen we jaarlijks allerlei                          
activiteiten organiseren. Daarnaast draag je ook nog eens bij aan een beter milieu.  
                                                                                                                                                                                                     
Goed voor het milieu én goed voor onze club!                                                                                                        
Gebruikt frituurvet kan op een duurzame manier gerecycled worden tot biodiesel.                                                  
Dit is een concrete oplossing voor CO2 vermindering en levert onze club ook nog geld op.  
 

Elke volle gele bak betekent €30,- voor de jeugd! 
  
Wat moet je doen?  
Giet het afgekoelde frituurvet in de originele verpakking of in een andere af te sluiten plastic                                      
fles terug. Doe deze verpakking in de daarvoor bestemde gele container die staat bij ons clubhuis.                           
De opbrengsten worden vervolgens op het rekeningnummer van de vereniging gestort.   
                                                                                                                                                                                                           
Wat kan je inleveren?  
• Vloeibaar/ vast frituurvet  

• Frituurolie  

• Overige plantaardige oliën  
 
Meer weten?                                                                                                                                                                             
Wil je meer weten over deze inzamelactie? Ga dan naar www.clubactie.nl/frituurvetinzamelen of vraag 
informatie bij Annelies Boer.                                                                                                                                                       
Alvast bedankt voor je steun!! 
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ZIJN WIJ AL VRIENDEN OP 

FACEBOOK? 

 

Handbal Vereniging SOS-Kwieksport heeft een eigen Facebook pagina. Hierop 

plaatsen wij alle nieuwtjes, activiteiten, foto’s etc.    

 Zijn we nog geen vrienden op Facebook?  
  Voeg ons dan snel toe en blijf op de hoogte! 

 

 

 

NIEUWE WEBSITE 
 
De nieuwe website is in de lucht. Dank zij Nigel Heidt  is onze website vernieuwd.                                   
Als er andere/nieuwe/betere ideeën zijn om deze website te verbeteren neem dan contact 
op met Nigel (nigelheidt97@gmail.com) of iemand van het bestuur. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:nigelheidt97@gmail.com
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Bericht vanuit het NHV  

 

 

Trekkingsuitslag handballoterij 

Trekking van 21 januari 2020 

Een aantal leden van SOS-Kwieksport hebben hieraan meegedaan.  Dank hiervoor 

Lotnummer Prijs 

0094688 €5000 voor jou en €5000 voor jouw vereniging 

0038687 Handbalclinic (15 pers.) 

0046732 Gesigneerd shirt (vrouwen) 

0050200 Gesigneerd shirt (mannen) 

0043031 Teamwear voucher t.w.v. €250 

0092949 Teamwear voucher t.w.v. €250 

0038954 JBL Xtreme 2 

0013640 Coachtafel 

0070893 Bal 

0031818 Bal  

0064421 Bal 

0043233 Bal 

0086563 Bal 

0046750 Bal 

0080775 Bal 

0063136 Bal 

0029765 Milford Bag 

0033737 Milford Bag 

0058207 Milford Bag 

0072218 Luton Bag 

0030552 Luton Bag 

0099979 Fietsendrager voor electrische fietsen 

0047023 Terrashaard + 4 zakken haardhout 
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ONZE KLEDINGSPONSORS 
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ONZE KLEDINGSPONSORS 
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SOS-Kwieksport   
FAN-SHOP 

 

                    
  

    

 
 

   
De enige echte 

 
  

 

  

    
Polo van 

  
  

   

    
SOS-Kwieksport   

   

        
  

   

    
Beschikbaar in 

 
  

   

    
M - L - XL - XXL 

 
  

   

        
  

   

    
Te Bestellen voor   

   
     

€ 25,00 
 

  
  

Paraplu 

                  
  

Ruim 1 meter 
rond 

 

 
 

       
  

   
   

SOS-Kwieksport 
 

  Nu € 16,00 

   
Sleutelhanger 

  
        

        

 
  

 

   
   

met of zonder 
  

  
 

  
   

winkelwagenmuntje 
 

  
   

        
  

   
   

Slechts € 2,50 
 

  
     

 
    

    
  

    

 
 

  
  

          
   

        
  

   
    

Ballen in diverse   
   

        
  

   
    

kleuren en maten   SOS-Kwieksport 

        
  MINI tenue 

     
€ 25,00 

 
  

   
        

  
 

€ 8,00 

  
  

  

  
    

 
    

    
 

              
  Stickers en Balpennen zijn ook nog steeds verkrijgbaar! 

 
  

 
    

    
      

  
 

 Interesse Informeer bij     Daniël     Broeke        
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Contactpersonen 
en Informatie 

   

 
    

     Opgericht 18 september 1935   IBAN nr:  NL 35 INGB 0000 5522 90 

 
        

     
Website: www.soskwieksport.nl   

E-mail Bestuur : 
bestuur@soskwieksport.nl 

     
E-mail: info@soskwieksport.nl   

E-mail Redactie: 
redactie@soskwieksport.nl 

     
Algemeen Bestuur    

     Voorzitter Radjesh Kalloe 06 - 15 33 95 93 voorzitter@soskwieksport.nl 
     Algemeen Secretaris Harrie Veenhoff 06 - 21 39 04 57 secretaris@soskwieksport.nl 

     Penningmeester Daniël Broeke 06 - 44 27 41 34 penningmeester@soskwieksport.nl 
     Bestuurslid - Vz. TC Jeffrey Den Boer  06 - 55 12 13 26 tc@soskwieksport.nl 
     Bestuurslid - Vz. EC Kevin van Ierland 06 - 31 18 08 30     ec@soskwieksport.nl 
     Bestuurslid -  Begeleider Senioren Hugo Goldman 06 - 13 39 85 03 hugojoke@ziggo.nl 
     Ondersteunend bestuurslid                                                                                Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 piet@timstarren.nl 
     

Commissies    
     Wedstrijd secretariaat Yolanda Veenhoff 06 - 18 07 96 35 wedstrijdsecretariaat@soskwieksport.nl 
     Wedstrijd secretariaat Mieke Jansen 06 - 44 88 65 75 amgjansen@casema.nl 

     Scheidsrechters Coördinator Annelies Boer 06 - 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com 
         
     Technische Commissie Jeffrey Den Boer 06 - 10 96 37 59 tc@soskwieksport.nl 
     Evenementen Commissie Kevin van Ierland 06 - 31 18 08 30 ec@soskwieksport.nl 
     Kantine Commissie Annelies Boer 06 - 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com 
     Sponsor Commissie vacant  voorzitter@soskwieksport.nl 
     Communicatie Commissie vacant  voorzitter@soskwieksport.nl 
     

Redactie    
     Redactie "Nieuwsbrief" Erwin de Haan 06 - 53 65 95 25 redactie@soskwieksport.nl 
      Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 piet@timstarren.nl 

     Adressen 
Adres secretaris (postadres) Harrie Veenhoff Postadres Vriezenveenstraat 98, 2541 CA  Den Haag 

     Voorzitter Stichting Clubhuis Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 piet@timstarren.nl 
     Gebruik Clubhuis Annelies Boer 06 - 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com 
     Adres Clubhuis (Geen POST adres !)  070 - 3 66 90 76 Bentelostraat 100, 2545 NT Den Haag 
     Adres Sporthal Zuidhaghe Patricia & Hans 06 - 17 86 30 77 Beresteinlaan 625.H, 2542 JR Den Haag 
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Trainers en begeleiders 
 
 

Team Naam   Telefoonnummer Emailadres 

GEJ Nina van de Beek Trainster 06 20 89 21 72 ninamaxime2000@gmail.com  

  Daniëlle Houtman Trainster 06 41 01 18 90 Daantje_bolletje@hotmail.com 

  Sabrina Toet Begeleidster 06 13 67 70 43 Jc_denboer@hotmail.com 

          

GDJ1 Robin Hazebroek Trainster 06 31 99 85 05 robinhazebroek@hotmail.com 

  Aruna Sewtahalsing Begeleidster 06 46 09 09 96 arunasewtahalsing@gmail.com 

          

GDJ2 Kelsey van Haeren Trainster 06 38 66 48 88 Kelseyvanhaeren2307@gmail.com 

  Sandra Rolvink Trainster 06 11 19 67 00 sandradesiree123@icloud.com 

  Natasja den Boer Begeleidster 06 11 95 46 09 natasjadenboer@hotmail.com 

          

GCJ Jim de Beauvesier Watson Trainer     

  Darren Spoor Trainer 06 21 19 93 91 djs.070@hotmail.com 

  Harrie Veenhoff Begeleider 06 21 39 04 57 h.veenhoff62@gmail.com 

          

DBJ Sharona Strieker Trainster 06 38 18 22 84 sharr_1993@live.nl 

  Shirin Swikker Trainster     

  Linda Rolvink Trainster 06 39 87 28 34 lindajeamyson@gmail.com 

          

Dames 1  Bulent Caglayan  Trainer 06 16 53 90 50 caglayan68.bc@gmail.com            

 
Tony Groeneveld Begeleider 06 41 43 10 34 ajgroeneveld@ziggo.nl 

     Dames 2 Bulent Caglayan  Trainer 06 16 53 90 50 caglayan68.bc@gmail.com            

 
Brenda Boer  Begeleider 06 14 39 04 55 brenda.boer@live.nl                         

 
Annelies Boer  Begeleider 06 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com             

     Heren 1 Bulent Caglayan  Trainer 06 16 53 90 50 caglayan68.bc@gmail.com            

  
 Begeleider 
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