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Van de Voorzitter 
 
Beste SOS-Kwieksporters,  
 
Hierbij de Nieuwsbrief van mei 2020. Wat gaat de tijd toch snel en zeker in deze bijzondere tijden. 
 
Vanuit de vereniging zijn we druk bezig met het hervatten van de trainingen voor de jeugdleden. Hiervoor 
moesten we een plan van aanpak indienen bij de gemeente om goedkering te krijgen. We hebben ons plan 
van aanpak ingediend en hebben daarna een vragenlijst teruggekregen om in te vullen. Inmiddels hebben 
we deze aanvullende vragenlijst ook ingevuld en retour gezonden naar de gemeente. Hopelijk krijgen we 
snel de goedkeuring zodat we voor de jeugdteams de trainingen weer kunnen hervatten. Voor de 
seniorenteams blijft de situatie helaas ongewijzigd en zullen de trainingen tot nader order nog niet hervat 
mogen worden. 
  
Naast dit plan van aanpak is de TC druk bezig om alle teams voor volgend jaar rond te maken. De spelers en 
trainers aan elkaar koppelen en dat in deze bijzondere tijd. Voorheen werden er verschillende gesprekken 
gevoerd om tot een teamsamenstelling te komen maar dat is nu lastiger. Daarom heeft de TC besloten om 
de teamindeling via de groepsapps bekend te maken. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de 
gemaakte teamindeling dan kun je contact opnemen met de TC (Jeffrey en Yvette).  
 
De afgelopen en de aankomende weken zal ik wat minder goed bereikbaar zijn via de telefoon en email 
omdat ik momenteel aan het verhuizen en aan het verbouwen ben. Ik ga vanuit Den Haag verhuizen naar 
het Westland. Mocht je me nodig hebben stuur dan een WhatsApp. Of bel me. Als ik niet kan opnemen dan 
zal ik proberen om je z.s.m. terug te bellen. 
  
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben helaas een aantal bestuursleden aangegeven dat ze met 
ingang van de volgende Algemene Leden Vergadering  (oktober/november 2020) gaan stoppen met hun 
functie. Dit zijn Hugo Goldman (TC Senioren), Jeffrey den Boer (TC jeugd) en Harrie Veenhoff (secretaris). 
Zoals jullie weten stop ik aan het eind van dit seizoen. Dit betekend dat er straks buiten Daniël Broeke 
(Penningmeester), Kevin van Ierland (EC) en Piet van der Starren (Adviseur) geen bestuur meer is. 
Daarnaast heeft Yvette (TC) ook aangegeven dat ze aan het eind van dit seizoen stopt met de TC. Hierdoor 
hebben we straks en geen bestuur en geen TC. Dit baart mij echt zorgen over het toekomstperspectief van 
onze handbalvereniging. Alle bestuursleden en leden van de TC hebben hun eigen redens om te stoppen en 
dit zijn allemaal legitieme redenen waarom ze deze keuze maken. Ik maak dit bespreekbaar omdat we nu 
echt nieuwe vrijwilligers nodig hebben, die onze vereniging een warm hart toedragen en een rol in het 
bestuur op zich willen nemen, om zo richting te geven aan onze mooie vereniging. Dus sta op en help onze 
vereniging !!! 
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Mocht u vragen hebben over deze Nieuwsbrief of u wilt zich opgeven als vrijwilliger dan kan dit bij mij of bij 
een van de medebestuursleden. Ik ben op de vereniging te vinden of anders bereikbaar via email: 
voorzitter@soskwieksport.nl of via mijn 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 

 
 

Mededeling vanuit het bestuur 
 

Zoals wellicht bekend mag er onder bepaalde strikte voorwaarden aangepast getraind 

worden. Het bestuur van SOS-Kwieksport heeft besloten om de trainingen van onze jeugd 

in aangepaste vorm op te starten. Hierbij denken wij aan aangepaste trainingen in 2 

groepen, namelijk kinderen tot en met 12 jaar en kinderen vanaf 13 jaar tot en met 18 

jaar. Echter, voor wij dit in gang kunnen zetten moeten wij een plan met onder andere 

afspraken opstellen en aanleveren bij de gemeente. Pas na akkoord van de gemeente 

wordt ons complex weer opengesteld en kunnen we de trainingen in aangepaste vorm 

opstarten. Wanneer dit zal zijn, is nu nog niet bekend omdat dit afhankelijk is van de 

snelheid waarop de gemeente zal reageren. Zodra er duidelijkheid is, zullen wij dit laten 

weten. 

 

Van een ex/oud voorzitter 

Zoals jullie allemaal wel begrijpen zijn we door het Corona virus aan handen en voeten gebonden.                      

Geen trainingen, geen wedstrijden, geen toernooien, geen kampen, geen gezellige feestavonden, enz. 

Hierdoor zien we elkaar weinig of helemaal niet. Een gezellig praatje of drankje doen of even lekker 

ravotten is er voorlopig niet bij. Dit heeft tot gevolg dat de binding met de vereniging wat minder wordt. 

Dat is ook heel begrijpelijk, maar dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen. Want straks na deze 

vervelende tijd hopen we natuurlijk wel dat we weer lekker kunnen gaan handballen. Daarom is het 

belangrijk om onderling een beetje contact met elkaar te houden. Bel of neem op een andere manier 

contact met je teamgenoten op, of schrijf eens een stukje in deze Nieuwsbrief wat het met jou doet zo’n 

mailto:voorzitter@soskwieksport.nl
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handballoze tijd. Maar het belangrijkst is, houd contact met elkaar en met SOS-Kwieksport.                                                                                        

Door deze hele situatie liggen ook de activiteiten in het clubhuis helemaal stil. Hierdoor vallen de 

inkomsten  weg, terwijl de vaste lasten zoals elektra, gas, verzekeringen  enz. doorlopen. Gelukkig heeft de 

kantine commissie de meeste artikelen, die anders over de houdbaarheidsdatum zouden gaan, kunnen 

verkopen. Hierdoor hoefde er niets weggegooid te worden. Maar dat dit een financiële strop  is voor de 

vereniging is begrijpelijk. Er zijn vele verenigingen in Den Haag die hiermee te maken hebben. En het is te 

hopen dat de gemeente Den Haag alle verenigingen gaat helpen met wat ondersteuning.   

Zoals jullie in het voorwoord van de voorzitter hebben kunnen lezen, leggen een aantal bestuursleden in 

oktober/november hun functie neer. Dat is natuurlijk erg jammer, maar een ieder heeft daar zijn redenen 

voor.                                                                                                                                                                                                     

Het is wel belangrijk dat deze functies ingevuld gaan worden. daarom ook van mij de vraag aan iedereen, 

leden, oud-leden en mensen die SOS-Kwieksport een goed hart toedragen: meld je aan! Ik denk dat 

sommige taken ook met meerdere personen zijn in te vullen, waardoor het minder tijd vergt en gezelliger 

is. In september bestaat SOS-Kwieksport 85 jaar en het zou toch wel fijn zijn, dat we nog jaren door kunnen 

gaan. Maar daar hebben we wel mensen voor nodig die zich hiervoor willen inzetten.                                                                             

Ook aan het ledental moeten we gaan werken. Dus vraag eens vrienden/vriendinnen, kennissen, buren en 

familieleden om te komen handballen. Ik zou willen zeggen: neem ze eens mee naar de vereniging, maar 

dat gaat voorlopig even niet. Maar ken je mensen, jong of oud, die nog niet sporten, en dat zijn er velen, 

probeer ze over te halen om te komen handballen.  Gelukkig mag de jeugd binnenkort weer gaan trainen, 

dus neem dan ook vriendjes/vriendinnetjes mee. Geef dat dan wel even door aan je trainer dat ze 

meekomen. Ik sluit af met een ieder heel veel gezondheid toe te wensen en hoop iedereen weer snel te 

zien op ons mooie complex aan de Bentelostraat. 

 

 

 

 

Hieronder alvast wat regels vanuit het NOC*NSF 
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Wij van de TC willen alle SOS-Kwieksporters stimuleren om te blijven sporten en bewegen ondanks de 
maatregelen en zorgen. Dat kan via online filmpjes met oefeningen tot complete work-outs via Skype met 
tips om thuis te bewegen. Zelfs nu - of juist nu? – blijft sport verbinden. Heel veel sterkte en blijf gezond. 
Neem daarvoor een kijkje op :  
Link1 of   http://www.Tref-punt.nl 
 

 

 

 

Wij zijn nog steeds opzoek naar leden voor in de TC. (voorzitter en secretaris enz.) Wij merken dat wij 
handen en ideeën te kort komen en die kunnen wij heel goed gebruiken. Heeft u tijd en zin om ons te 
ondersteunen tot aan het einde van het seizoen? Daar zouden wij heel erg mee geholpen zijn.  

Met vriendelijke groet. 

 

                
 

Scheidsrechters  
In het aankomende seizoen gaan we starten met de scheidsrechter cursus.                                                                                                            

Door het Corona Virus kan dit in het lopende seizoen, helaas, geen doorgang meer vinden.                                                                                                 

Zodra het weer mogelijk is starten we met deze cursus. Als er leden of ouders van leden zijn die, zodra dat 

weer kan, ook aan deze cursus mee willen doen, kan dat.                                                                                                                                             

Geef je dan op bij Annelies Boer, Harrie Veenhoff of Piet van der Starren.                                                                                                                                                                                                           

 

 
          

 
 

Technische Commissie 

http://link.handbal.nl/ls/click?upn=FbYBpOHiR9bDcxtiYid6KH9fQOyMy45p7A-2BsJpzhRVqmwTpaJ9t5e-2F0qrJ0-2B9WopO6jLvWUCjVUuHqksLhj4IGsAFm7U-2BceDByheQKb7u3rqX6E13rK7iUUBZf4kZAI65WCnNpTMTVSMazTfTE-2F8ldlA1RUQ8wAbvm24cJGuHBpZYLxa0bzTJa4NsxLJsknXGRwa0kANSBLvBeZPNu
http://www.tref-punt.nl/
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Wedstrijdsecretariaat 
 

Doordat de tweede helft veldseizoen 2019 - 2020  vanuit regeringswege voorlopig                                                          
geen doorgang kan vinden hebben we het trainingschema verwijderd.  

                       Zodra wij toestemming krijgen van de gemeente, starten we onmiddellijk met de trainingen                     
   voor jeugd tot 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar.                                                                                           
Zodra er meer bekend is horen jullie dit onmiddellijk.                                                                     

 

 

 
 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 naar: secretaris@soskwieksport.nl of bel Harrie Veenhoff    06 21 39 04 57.    
 
  
 

EVENEMENTEN COMMISSIE 

                Komende Activiteiten    

Door het Corona virus zijn alle activiteiten voorlopig stil gezet.                                                                        

Zodra het beter gaat, en dat hopen wij allemaal, hoort u van ons. 

Heel veel sterkte gewenst in deze nare tijd                                                                                                       

en                                                                                                                                                                          

Blijf Gezond.   

 

  21 t/m 23 mei     Jeugdkamp.                                                                                                    

   afgelast 

 27 mei 2020 Regio Finale Schoolhand                                                                                  

   afgelast 

 18 september 85 jarig bestaan van SOS-Kwieksport                                                                

   weten nog niet of dit doorgang kan vinden 

mailto:secretaris@soskwieksport.nl
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                  Afgelopen  Activiteiten 

  

 De organisatie van het VVS - Herenjeugdkamp heeft op 25 april een digitale                                                     

 VVS-quarantaine Bingo  georganiseerd. Dit ter compensatie van het afgelasten van het kamp weekend.                                  

 Er werd om 19.30 uur gestart met het testen van de livestream en om 20.00 uur ging de  Bingo van start.                           

 Er waren drie rondes. De winnaar van elke ronde kreeg de prijs (ik weet niet eens wat) meteen thuis bezorgd 

 met confetti en een drankje. Dat werd dan ook nog eens digitaal uitgezonden.                                                              

 Jammer dat de organisatie geen bier en snacks verzorgde.                                                                                                            

 Heren van de organisatie bedankt het was erg leuk en zeer geslaagd.                                                                           

 

Nieuwe leden 
  

 Doordat  er de laatste weken niet getraind en gespeeld  is (corona virus) hebben zich, wat 
 begrijpelijk is, geen nieuwe leden aangemeld. Dat is en blijft jammer. 
 
 
 
 

Ziekenboeg 
 

         Gelukkig hebben we van niemand bericht gekregen dat er geblesseerden of zieken zijn.  
 
 
 

 
       
                    
 

Bedankje 
Wij willen iedereen heel erg bedanken die de artikelen, uit het clubhuis, van ons hebben overgenomen. 
Hierdoor hebben we niets hoeven weggooien. Nogmaals dank daarvoor. 
Namens de Kantinecommissie,                                                                                                                                                 
Annelies Boer  
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Jarigen van de maand mei 

  

 Leroy Schröder   03 - 05 

 Kiki Berkhuysen   08 – 05 

 

 Moederdag    10 – 05 

 

 Anita Linnenbank   14 - 05 

  Jim de Beauvesier Watson  17 - 05 

 Bulent Caglayan   25 - 05 

 Fred de Haan    31 - 05 

                               Alle jarigen alvast van harte gefeliciteerd namens de hele vereniging ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            

         Yara Liv Wierenga 
      28 februari 2020 

                            Dochter van Kevin & Bianca 

 

     Milo Manuel van den Arend. 
        3 april 2020  

 

             Zoon van Rita en Ricky 
 

Namens de hele vereniging van Harte gefeliciteerd met de geboorte                                                                                  

van jullie dochter/zoon 
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Verhaaltje    
 

                                                          

Hallo beste SOS-Kwieksporters en ouders, belangstellenden en oud-leden, 

Hier dan weer een leuterverhaaltje voor de “Nieuwsbrief SOS-Kwieksport” uitgave mei 2020. 

Dit is een maand om nooit meer te vergeten. Geen knuffels, geen handje geven, niet naar opa en oma, 

niet lekker uitgaan, niet naar de kapper, niet naar je vrienden en vriendinnetjes en het ergste niet 

sporten, niet naar de handbal ! Eigenlijk nergens heen alleen maar thuisblijven en de noodzakelijke 

boodschappen doen en tot vervelends toe je handen wassen. 

                                  

Wat mis je dan het handballen, de trainingen, de wedstrijden, je teammaatjes, de lol voor de training, de 

wedstrijd en natuurlijk ook de spanning. In “normale tijden” heel gewoon, maar nu is het ineens of alles 

van je is afgepakt. Je kunt er niet meer tegen, je wordt kwaad, je scheldt inwendig en denkt alvast aan een 

nieuwe fijne en gezonde tijd die ongetwijfeld weer komen gaat, maar hoelang gaat dat nog duren?  

Ik heb alvast wat dingen uit de goede tijd op een rijtje gezet, waarin we onbewust de leuke dingen hebben 

verwaarloosd. Een paar op een rijtje: Trainen? Leuk, ja soms, maar 2 keer in de week? Nou natuurlijk niet 

altijd, geen zin dus ga gewoon niet. De wedstrijd? Leuk, ja meestal, maar iedere week? Nou echt niet altijd 

en ga dus soms gewoon niet, afschrijven? Ik verzin wel een smoesje. Je teammaatjes leuk of gezellig? Ja 

meestal wel, maar 2 keer trainen en een wedstrijd? Is dat niet een beetje veel?  

Nu in deze heel vervelende Corona tijd missen we de trainingen, de wedstrijden en de teammaatjes 

enorm. Dus maak nu alvast een goed voornemen. We gaan naar alle trainingen en laten onze teammaatjes 

niet in de steek. 

Voor alle leden, oud-leden, 5 €uroclubleden en belangstellenden SOS-Kwieksport moet blijven bestaan. 

Zo’n coronavirus doet geen goed aan onze handbalvereniging. We moeten er met z’n allen tegenaan. Dus 

vanaf nu niet meer mopperen op dingen die verkeerd gaan, maar steek de handen  uit de mouwen en pak 

die verkeerde dingen aan.  
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Ook zijn we al maanden op zoek naar een nieuwe voorzitter, kom nu uit de kast en informeer naar de 

functie, je weet niet wat je allemaal voor leuke activiteiten, door jouw kennis kunt laten organiseren. 

Ook zoekt de vereniging al jaren naar commissieleden, nu is de tijd gekomen om je aan te melden, laat de 

vereniging niet in de kou staan. Als er niets gebeurt dan blijft het voor onze fijne handbal vereniging altijd 

“coronatijd”  De Leuteraar, Kees van der Meer 

                              

 
 

 

 
 
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 het handballen is.                                                                                                               

   Help je vereniging aan nieuwe leden 

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

 



     SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                     

      Nieuwsbrief  -  Mei 2020 

 

12 

 

 

 
 
 
 
Voor diverse commissies zoals:   Technische Commissie                                                                                                    
     Communicatie Commissie                                                                                 
     Nieuw op te richten jeugdcommissie                                                                  
                 Voorzitter 
     Secretaris 
Help onze vereniging. Het kost per week maar een paar uurtjes van je tijd. En hoe meer vrijwilligers des te 
minder tijd per persoon en hoe gezelliger het wordt. Dus meld je aan bij één van de bestuursleden.  

 

5-€uroclub 
 

 Meedoen aan de vijf euro club . 

 Wist u dat er ruim 95 leden lid zijn van de vijf euroclub ? 

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

 welke van de normale contributie onmogelijk gekocht kunnen worden ?  

              Zoals bijvoorbeeld de koffiezetmachine, geluidsinstallatie, AED apparaat, kassa, 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. 

 

 

                                        

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                      

     met spoed een nieuwe voorzitter  
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Wist u dat ……… 

 …………..   Dat Nigel en Kevin 25 april Den Haag onveilig hebben gemaakt 
 …………..   Dat zij met grote snelheid de prijzen van de VVS-quarantaine Bingo  rond moesten brengen 
 ……………     De prijswinnaars erg blij met deze heren waren 
 ……………     En de buren van de prijswinnaars ook 
 ……………     Dit kwam omdat de confetti overal  in de tuinen terecht kwam 
     ………….   Dat ons clubhuis vroeger de kantine werd genoemd  
 ………….    Sommige oudere heren zich hier aan storen  
 ………….    Of het nou clubhuis of kantine heet, het om de gezelligheid gaat 
 …………..   Dat wij een jeugdcommissie willen oprichten 
 …………..   als je daar interesse voor heb je kan opgeven bij het bestuur 

    …………..    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 Vereniging 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.  

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 
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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:  

ine  

 

-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


     SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                     

      Nieuwsbrief  -  Mei 2020 

 

17 

 

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! 

 

 

 

 WEBSITE 
 
De  website is in de lucht. Dank zij Nigel Heidt  wordt onze website onderhouden.                                   
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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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 caglayanb68.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 caglayanb68.bc@gmail.com            

  
 Begeleider 
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