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Voorwoord 

Beste SOS-Kwieksporters, 

De afgelopen maand mei was er één van vele treurige gebeurtenissen.                                        

Crematie van Fred de Haan, overlijden van moeder van André van de Linde (onze voorzitter) 

en ziektes bij de ouders van Daniël. En uiteraard ook nog zo vers in het geheugen het 

verdrietige overlijden van Dylan.                                                                                                                                   

We wensen de families, vrienden en kennissen alle sterkte toe. 

Ook hebben we deze maand nogal wat opzeggingen gekregen van jeugdleden. Door de 

Corona tijd is dat enigszins te begrijpen, maar nu het gelukkig beter gaat is het toch wel 

jammer om afscheid te moeten nemen van leden. Hoop toch dat een aantal leden terug 

komen op hun beslissing.   

De wedstrijden van de alternatieve competitie gaan a.s. zondag 13 juni, voor de jeugd tot 18 
jaar, gelukkig van start. Wel met de restrictie: geen publiek/ouders langs de zijlijn.                                                                                                                                                     
Jammer dat voor de senioren deze alternatieve competitie is afgeblazen.   
Gelukkig mag er wel met meerdere spelers/speelsters (50 personen) zonder 1,5 meter 
afstand getraint worden.                                                                                                                                                
Ook mag het clubhuis en terras weer open. Hier zijn een aantal regels aan verbonden. Geen 
publiek/ouders langs de lijn. Zij mogen wel op het terras zitten op 1,5 m afstand. Ook mogen 
er weer consumpties gebruikt worden maar die mogen niet zelf binnen afgehaald worden. 
Zie:  Update 31-05-2021 (Bladzij 7/8) 
 
Nu maar hopen dat we ook weer op verschillende basisscholen training mogen gaan geven, 
om zo onze sport en onze verenging te promoten. Voor ons is dat van groot belang om zo 
weer aan ledenwerving te gaan doen. Want dat er nieuwe leden naar onze vereniging 
moeten zien te krijgen, is echt van levensbelang.                                                                                                                                        
Ook oud leden zijn natuurlijk van harte welkom.  
                                                                                                                
Het is al heel vaak gevraagd, we zijn op zoek naar een opvolger voor Harrie Veenhoff 
(secretaris). Tot nu toe heeft nog niemand zich aangemeld. Kees van der Meer heeft 
aangeboden om de nieuwe secretaris met allerlei zaken bij te staan. 
Laat het ons weten, wanneer je hier wel interesse voor hebt. Het kost echt niet heel veel tijd 
maar het is super belangrijk, dat iemand zich hiervoor gaat melden. 
Tot gauw op ons veld (13 juni) en blijf gezond! 
 
Willen jullie erop letten dat de gemeente het rookbeleid voor sportaccommodaties heeft 
aangepast. Deze gaat in per 1 juli 2021. Houdt daar rekening mee. (Zie: Bladzij 4/5) 
                                                                                                                                                                                           

Piet van der Starren. 
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Secretariaat           
Beste SOS-Kwieksporters, 

Gezocht: Secretaris voor Handbal Vereniging SOS-Kwieksport. 

We doen nogmaals een oproep aan alle senior leden en ouders van jeugdleden om deze taak 

van secretaris in te willen vullen. Je hoeft dit niet alleen te doen, zoals hierboven al staat, wil 

Kees van de Meer je met allerlei zaken bijstaan en zal Harrie Veenhoff je wegwijs maken. 

Eind van deze competitie stopt Harrie definitief als secretaris.                                                                

Dus help onze vereniging en neem contact op met het bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Rookbeleid van de Gemeente Den Haag 

 

Beste sportvrienden/huurders van sportparken, 

 

Dat roken slecht voor je gezondheid is, weten we allemaal. Rokers zijn vatbaarder voor 

ziektes en roken is ook nog eens erg verslavend. 

Zolang wij sigaretten normaal vinden, vinden onze kinderen dat ook. 

Rookvrij opgroeien wil de gemeente daarom vanzelfsprekend maken. Ieder kind, moet de 

kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. 

Scholen en horeca zijn de afgelopen jaren al rookvrije zones geworden en ook steeds meer 

sportverenigingen en sportparken worden rookvrij. 

Niet alleen binnen, maar ook buiten. Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd door 

op de sportvereniging. Met een rookvrij sportpark geef je het goede voorbeeld aan kinderen 

en voorkom je bovendien het schadelijke meeroken. 

 

 Gemeente Den Haag: rookvrije sportverenigingen vanaf juli 2021 

 

In het Haags Sportakkoord dat afgelopen herfst door het college is gepresenteerd, staat dat 

de gemeente voornemens is om alle sportparken van sportverenigingen in Den Haag in 2022 

rookvrij te maken. De gemeenteraad heeft echter de motie aangenomen om al vanaf het 

nieuwe sportseizoen per 1 juli 2021 de sportparken van de sportverenigingen rookvrij te 

maken. In vervolg op dit besluit zullen de huurovereenkomsten met sportverenigingen 

worden aangepast. De geldende Algemene Bepalingen zijn hiervoor aangepast met de 

voorwaarde dat alle sportparken volledig rookvrij moeten zijn, zie artikel 5.7. De hernieuwde 

Algemene Bepalingen zijn als bijlage van deze brief gevoegd. 
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Als huurder van het sportpark dient de vereniging vanaf 1 juli 2021 op de naleving hiervan 

toe te zien en eventueel hiernaar te handelen. 

 

 Wat betekent een rookvrij sportpark? 

 

 Een geheel rookvrij sportpark zonder enige uitzonderingen zal betekenen: 

 

 * Binnenruimten zijn geheel rookvrij. 

 * Het gehele buitenterrein is ook rookvrij: de entree en alle ruimten 

    binnen de hekken of andere begrenzing van het sportpark zoals de 

    velden, langs de lijn, het terras en de tribune. 

 * Het rookvrij-beleid is structureel en geldt voor iedereen: leden,  

    vrijwilligers, medewerkers èn bezoekers. 

 * Bordjes of andere aanduidingen kunnen aangeven dat het 

    buitenterrein rookvrij is. 

 * E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) 

    passen niet bij een rookvrij sportpark en zijn eveneens verboden. 

 

Ondersteuning, tips en rookvrij-bordjes 

 

We beseffen ons dat een rookvrije sportvereniging voor de ene vereniging meer impact zal 

hebben dan voor de andere. Maar u staat er niet alleen voor. Bovendien zijn vele 

verenigingen u al voorgegaan. Om de sportverenigingen te ondersteunen bij het rookvrij 

maken van het sportpark zijn er handige stappenplannen, tips en materialen beschikbaar. 

Deze middelen kunt u vinden op: Wat jij kunt doen met je sportvereniging voor een 

Rookvrije Generatie [2]. Tot deze middelen behoren ook de rookvrijbordjes. De gemeente 

kan ondersteunen in het ophangen van de bordjes mocht uw vereniging hier hulp bij nodig 

hebben. 

 

 Neem in dat geval contact op met uw sportconsulent van Team Verenigingsondersteuning  

 

 Met sportieve groet, 

 

 Directeur Sport Gemeente Den Haag 

 

 Peter van Veen 
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Jeugdsport Coördinatoren 
Voor meer informatie over de jeugdsport                                                                                                               
coördinatoren kunt u terecht op: 
https://www.swsdh.nl/over-ons/                                                                                                                                                        
 
 

Eindelijk, deze nare Corona tijd gaat langzamerhand gelukkig voorbij.                                                                                                     

De jeugd mag vanaf 13 juni weer gaan handballen.                                                                                                          

Senioren nog niet, dat zal waarschijnlijk pas het nieuwe seizoen zijn. 

Nu we weer kunnen/mogen gaan handballen,  zijn we                                                                                                
op zoek naar nieuwe leden, zowel jeugd, senioren en recreanten. 
   Jeugdleden van SOS-Kwieksport                                                      
    help je vereniging met                                                             
  het werven van nieuwe (jeugd)leden 

 Neem vriendjes/vriendinnetjes mee,                
zeker nu in deze tijd. 

 
 
 
 
 
          

Wedstrijdsecretariaat 
  

 
Vanaf nu wordt er door de D jeugd 1, D jeugd 2 en dames B jeugd  getraind op de 

dinsdagavonden en vrijdagavonden van 18.45 uur - 19.45 uur en de  senioren trainen op 

dinsdagavonden en vrijdagavonden van  19.45 uur - 21.15 uur. 

 

 

 

 

Jeugd/Technische commissie 

cocommisieCommissie 

https://www.swsdh.nl/over-ons/
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Update Coronavirus en handbal 
Update 31-05-2021 

Door de versoepelingen die het kabinet op vrijdag 28 mei jl. kenbaar heeft gemaakt, is 

het voor de handbalsport mogelijk om competitiewedstrijden voor de jeugd te hervatten. 

De alternatieve competitie voor alle jeugdleden tot en met de A-leeftijd zal op 12 juni 

aanvangen. Voor senioren vindt de alternatieve competitie helaas geen doorgang. 

Jeugdcompetitie 

Alle alternatieve jeugdcompetities tot en met de A-jeugd mogen vanaf 5 juni aanvangen. 

De wedstrijden die vanaf 12 juni ingepland staan in de alternatieve competitie zullen 

hiermee doorgang vinden. De wedstrijden mogen zowel op de binnensport- als 

buitensport accommodatie plaats vinden. Wij kunnen het begrijpen wanneer er 

jeugdteams zijn die vanaf zaterdag 5 juni al willen spelen. Deze teams kunnen zelf een 

oefenwedstrijd inplannen voor dat weekend. 

Voor wedstrijden van de F-jeugd en het Beach Handball voor jeugdleden die in 

toernooivorm gespeeld worden is er ook groen licht. In een ruimte op de accommodatie 

mogen maximaal 50 volwassenen vanaf 18 jaar aanwezig zijn. Er geldt geen maximum 

aantal voor kinderen tot en met 17 jaar. 

Handbal voor senioren 

Ook voor senioren is er positief nieuws. Zij mogen vanaf zaterdag 5 juni weer in 

teamverband, zonder 1,5-meter afstand, met elkaar trainen. 

Competitiewedstrijden zijn nog niet toegestaan. Het NHV heeft daarom moeten besluiten 

om alle wedstrijden voor senioren in de alternatieve competitie te laten vervallen. Teams 

van dezelfde vereniging mogen wel onderlinge wedstrijden spelen. 

Voor teams uitkomend in de topcompetities geldt dat zij daardoor gebonden blijven aan 

het naleven van alle topsportprotocollen (incl. twee keer per week testen), omdat er 

anders geen competitie en oefenwedstrijden gespeeld mogen worden. 

Wedstrijdprogramma 

Het wedstrijdprogramma voor de alternatieve competitie is al bekend bij de 

verenigingen. De wedstrijden die voor de seniorenteams komen te vervallen zullen z.s.m. 

in de HandbalNL App op afgelast worden gezet. Mochten jeugdwedstrijden vervallen 

vanwege afmeldingen of terugtrekkingen, dan zal dit via de HandbalNL App 

gecommuniceerd worden. Daarnaast ontvangt de vereniging de wijziging per mail. 
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Sportaccommodaties 

Kleedkamers en douches op de sportaccommodaties 

mogen weer geopend worden. Ook sportkantines mogen 

onder voorwaarden weer openen. 

Publiek 

Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden. Publiek bij de 

alternatieve jeugdcompetities is daarom niet toegestaan. 

Bij professionele wedstrijden mogen er vanaf zaterdag 5 juni wel toeschouwers 

aanwezig zijn. Zonder coronatoegangsbewijzen ligt het maximum op 50 toeschouwers. 

Als verenigingen wél gebruikmaken van coronatoegangsbewijzen, mogen zij net zoveel 

toeschouwers ontvangen als er op de tribune in de sportaccommodatie passen terwijl 

iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar zit. 

Wil je als vereniging gebruik maken van coronatoegangsbewijzen bij jullie HandbalNL 

League of  Eredivisie wedstrijd, houdt dan komende week de website van 

Rijksoverheid in de gaten. Hier vind je in de eerste week van juni meer informatie terug. 

 

 

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 - 42 33 81 01.    
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

          
Door het Corona gebeuren kunnen wij de geplande activiteiten nog steeds niet uitvoeren.                        
Laten we hopen dat de volgende (jeugd)activiteiten snel en gewoon weer op ons veld 
gehouden kunnen worden zodat het ouderwets gezellig wordt.                                                                         

  

  

  

EVENEMENTEN COMMISSIE 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-voor-toegang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-voor-toegang
mailto:secretaris@soskwieksport.nl
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Komende Activiteiten 

We wachten nog even af wat de nieuwe maatregelen worden in juni, zodat 

we weten wat voor  activiteiten we kunnen gaan organiseren.  

                     Als je ideeën hebt om leuke activiteiten te ondernemen,                                                                                                     
neem dan contact met ons op. 

De EC 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

We blijven op zoek naar nieuwe leden, zowel senioren als jeugd. Afgelopen maanden was 

het ook heel moeilijk om wervingsacties te ondernemen.                                                                                                     

Maar nu we langzaam uit de deze nare Coronatijd gaan komen en de jeugdsport 

coördinatoren op de scholen, rond ons terrein, handballessen gaan geven, hopen we 

natuurlijk wel dat er zich nieuwe leden gaan aanmelden.                                                                            

Maar daar hebben we wel ieders hulp bij nodig, zowel van onze jeugdleden, ouders van 

jeugdleden en onze senior leden.                                                                                                            

Iedereen zit te springen om er even uit te gaan en lekker te bewegen. Dus dan is sporten bij 

SOS-Kwieksport een goede uitkomst !                                                                                                               

Dus neem vrienden, familie, buren enz. mee naar de training. Dan kunnen ze zien dat 

Handbal een leuke sport is, zeker bij onze vereniging  SOS-Kwieksport. 
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Radjesh Kaloe is vorige week opgenomen in het ziekenhuis met een                      
longontstekingen nog een aantal andere klachten.                                                                                                 
Moet waarschijnlijk een paar dagen daar blijven.  
                                                                             
Nick Bottinga is afgelopen donderdag opgenomen in het zieken huis met Corona 
klachten.  
Radjesh en Nick heel veel sterkte en beterschap gewenst namens de hele  vereniging 
 
 
 
 
 
 

 
   

 Mieke Jansen      06 - 06 

 Jeroen Slijp     11 - 06 

 Jolanda Kampfraat                               13 - 06 

 Rita PinHeiro Casimiro  16 - 06 

 Piet van der Starren   16 - 06 

 Kai de Beauvesier Watson  17 - 06 

 

 Vaderdag    20 - 06 

 

 Reshano den Boer   22 - 06 

 Melina Athanassiadis  23 - 06 

  

  

     Jarigen                                        Namens de hele vereniging 
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Wat info over zaken die het bestuur en Stichtingsbestuur zoal doen:                                                                                                                                                                                                      

 

Hierbij een aantal zaken die afgelopen weken gedaan zijn en wat aankomende weken staat 

te gebeuren. 

• Stichting is nog steeds in gesprek met gemeente Den Haag en de firma Strago over 
het plaatsen van een nieuwe lichtmast met led lampen.                                                                                           
De tril test van de bestaande lichtmast is uitgevoerd. Daar hebben we inmiddels de 
uitslag van. De bestaande paal is voor 5 jaar goedgekeurd. Alleen moet er nog naar 
gekeken worden of de nieuwe Led armatuur daarop geplaats kan/mag worden. De 
mast op het ander veld is afgekeurd en moet verwijderd worden. Wordt vervolgd. 

• Buiten zijde clubhuis wordt binnenkort opnieuw geverfd.  

• Aantal leden (dames en heren) zijn bezig met een aantal acties om de vereniging op 
de rails te krijgen en er weer een gezellige vereniging van te maken. Van hoe en wat,  
wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Door allerlei omstandigheden is dit even 
stil komen te liggen, maar wordt zo snel mogelijk opgepakt. 

• 7 juni is de volgende bestuursvergadering 
 

 
Als er iets niet in orde is in het clubhuis, terras enz., of dat er iets kapot gaat,  

meld het ons, dan  proberen wij dat zo snel mogelijk op te lossen.   

Mocht iemand nog vragen hebben aangaande het bestuur of stichting clubhuis, dan kan men 

zich richten tot de voorzitter bestuur André van de Linde of voorzitter stichting                                               

Piet van der Starren. 

k 

       

 
 

We zijn maar een kleine vereniging en elk lid telt. Daarom is het noodzakelijk, 
zeker in deze Corona tijd,  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. 
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In de wijde omgeving van ons veld is er geen handbalvereniging 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 weer eens langs. 
 

 

 

 
 
Voor diverse commissies zoals:   Secretaris  
     Technische Commissie 
     Communicatie Commissie 
 
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 personen 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. 
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Voor het gezeik 

Ik kwam laatst in het café en ik zeg tegen de kastelein: ”Mag ik wel 3 bier en een witte wijn 
voor het gezeik begint.” Ik snel opdrinken.                                                                                          
Zeg ik later tegen de kastelein: ” Mag ik wel 3 bier en een witte wijn voor het gezeik begint.” 
Nou, ook weer snel achter over slaan.                                                                                                
Zeg ik weer tegen de kastelein: ” Mag ik wel 3 bier en een witte wijn voor het gezeik begint” 
Hij zegt ” Heb je wel geld bij je”.                                                                                                    Ik 
zeg: ” Daar begint het gezeik al” 

 

https://flauwemoppen.be/moppen/voor-het-gezeik/
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Wist u dat ……… 

…………..    de jeugd weer mag gaan handballen 
…………..    er geen publiek/ouders aan de zijlijn mogen staan 
…………..    dat ze wel op het terras mogen gaan zitten (1,5 m uit elkaar)   
…………..    dat de senioren met 50 man/vrouw mogen trainen                                          
…………..    we nu nog op zoek zijn naar ongeveer 25 senior leden                 
…………..    het clubhuis dinsdag 8 juni weer open gaat 
…………..    dat dit maar tot 22.00 uur mag. 
…………..    je zelf geen drankjes mag gaan halen. 
…………..    je dat moet bestellen en ze dat dan komen brengen 
…………..    de VVS Ranking The Stars  29 mei was 
…………..    dat Ron Heidt heeft gewonnen                          
…………..    we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe leden, zowel jeugd als 
       senioren                                                                                                                                    
…………..    Dat dit echt noodzakelijk is voor het voortbestaan van onze vereniging 

 …………..    we de website van SOS-Kwieksport willen actualiseren. 
……………    We mensen zoeken met ideeën om dit te doen                                                                   
……………    Dat je dat aan Nigel Heidt of het bestuur kan doorgeven                                                                                                                      
…………..    We mensen zoeken , zowel senior als jeugd, die  maandelijks leuke  
       berichtjes voor de Nieuwsbrief en de website willen schrijven. 
                  Mopjes zijn ook welkom                                                                                                                                                 

.…………..   je de vereniging kan steunen, door mee te doen aan     
   SponsorKliks  (niet vergeten, zie bladz. 19 & 20)                                      
      zeker in deze coronatijd dat er zoveel digitaal besteld wordt. 

 ............    je ook  de vereniging kan ondersteunen om mee te doen aan                                        
       de Verenigings Lotto of  VriendenLoterij (zie bladz. 18 & 19) 
 …………..    als je leuke zoekplaatjes, raadseltjes of mopjes hebt, je deze kunt 
         sturen naar piet@timstarren.nl 
 …………..    we ook nog steeds op zoek zijn naar (bord)sponsoren en donateurs  

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

 ..…………    je deze leuke, interessante berichtjes kunt doorgeven aan Piet van der 

        Starren.  E-mail   piet@timstarren.nl of redactie@soskwieksport.nl  

 

 

 

 

 

   

 
 

mailto:piet@timstarren.nl
mailto:piet@timstarren.nl
mailto:redactie@soskwieksport.nl


SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Juni 2021 

 

15 

  

 

 

 DE WEDSTRIJDEN 
 
Doordat het wedstrijdschema heel vaak wordt 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/ 

 
 

de Vereniging 

Lotto 
Beste Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. 

Nog even ter herinnering en misschien heeft u het over het hoofd gezien, 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. 

http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/ZQ054HJ/
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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 en Robin Hazebroek zouden het heel fijn vinden als u mee wilt doen.  Bel 

of mail ons even, Zie bladz. 24 voor onze tel, nr. of mail adressen  

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 

 

 

 

 

SPONSORKLIKS 
 

Wilt u SOS-Kwieksport financieel helpen, zonder dat het u                                           
een cent kost ?  

 
 

Bestelt u wel eens on-line ?  
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Sponsoring vanuit je luie stoel 
 
Wist je dat het sponsoren van SOS-Kwieksport wel heel erg gemakkelijk is?                                                       
Tenminste, als je weleens iets via internet bestelt.                                                                                                                         
Via Sponsorkliks kun je bij tientallen websites - zoals Thuisbezorgd, Coolblue, Mediamarkt, 
Booking.com, Bol.com, Zalando en Wehkamp - bestellen. Je betaalt gewoon dezelfde prijs als 
anders, alleen betaalt de webwinkel een bedrag aan SOS-Kwieksport.  
Het enige dat je daarvoor moet doen, is de website bezoeken via Sponsorkliks.                  
Dat gaat heel eenvoudig: 

1. Heel simpel: ga naar www. Sponsorkliks.com 
2. U ziet dan hun pagina met de vraag: voor welke vereniging doet u mee ?  
3. U vult in: SOS-Kwieksport en ziet direct ons verenigingslogo.  
4. Daarna kiest u uw favoriete webshop en winkelt daar zoals u dat altijd al deed.  
5. Dat is alles ! Uiteraard kunnen wij niet zien wie wat heeft gekocht.  
6. Verder merkt u niets meer van SponsorKliks, maar onze vereniging ontvangt wel een 

percentage van het aankoopbedrag als commissiegeld in de clubkas.                                                                                                              
Let op: je bestelt en betaalt direct bij de webwinkel. SOS-Kwieksport en Sponsorkliks hebben 
geen inzage in je bestelling. Gebruik alleen bovenstaande link, of die op de website, anders 
weet de webwinkel niet naar wie het sponsorbedrag moet                                                                                                                                                                            

 
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:  

 Neem het formulier mee uit de kantine  

 Download het formulier van onze site  

 Bel de vriendenloterij (0900-300 1400)  

 Neem contact op met Daniël (penningmeester@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 club € 77, - per 
jaar! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:penningmeester@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! 

 

 

 

 WEBSITE 
 
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 Heidt(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    
FANSHOP 

 

 

            
             
 

     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 

 Email:info@soskwieksport.nl     E-mail Redactie: redactie@soskwieksport.nl  

 Algemeen Bestuur       

 Voorzitter André van de Linde 06 - 14 30 85 54 voorzitter@soskwieksport.nl 

 Algemeen Secretaris Harrie Veenhoff 06 - 42 33 81 01 secretaris@soskwieksport.nl  

 Penningmeester Daniël Broeke 06 - 44 27 41 34 penningmeester@soskwieksport.nl  

 Bestuurslid (TC /JC) Robin Hazebroek 06 - 31 99 85 05 robinhazebroek@hotmail.com  

 Bestuurslid (JC)   Natasja den Boer          06 - 11 95 46 09  natasjadenboer@hotmail.com  

 Bestuurslid - Vz. EC Kevin van Ierland 06 - 31 18 08 30     ec@soskwieksport.nl  

 Bestuurslid  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 Vacant    

 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" Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 redactie@soskwieksport.nl 

         

 Adressen 

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

 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 

mailto:info@soskwieksport.nl
mailto:secretaris@soskwieksport.nl
mailto:penningmeester@soskwieksport.nl
mailto:robinhazebroek@hotmail.com
mailto:natasjadenboer@hotmail.com
mailto:ec@soskwieksport.nl
mailto:hugojoke@ziggo.nl
mailto:piet@timstarren.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@soskwieksport.nl
mailto:amgjansen@casema.nl
mailto:anneliesboer55@gmail.com
mailto:ec@soskwieksport.nl
mailto:anneliesboer55@gmail.com
mailto:voorzitter@soskwieksport.nl
mailto:voorzitter@soskwieksport.nl
mailto:piet@timstarren.nl
mailto:anneliesboer55@gmail.com


SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Juni 2021 

 

25 

  

 

 

 
Trainers en 
begeleiders 

 

 

  

 

Team Naam   Telefoonnummer E-mailadres 

GDJ 1 Darren Spoor Trainer 06 21 19 93 91 djs.070@hotmail.com 

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

      
 GDJ 2 Sandra Rolvink Trainster 06 11 19 67 00 sandradesiree123@icloud.com  

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

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

      
DBJ 1 Linda Rolvink Trainster 06 39 87 28 34 lindajeamyson@gmail.com  

  Radjesh Kalloe Begeleider 06 15 33 95 93 radjeshisabella@ziggo.nl 

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

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

  Jill Goldman Team verantw.  06 22 95 16 23 hj.goldman@ziggo.nl 

     

     

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

     Begeleider     

     
 Dames 
recreanten Radjesh Kalloe Begeleider 06 15 33 95 93 radjeshisabella@ziggo.nl 

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

          

     
     
     
     
     
     
     
     
     

  

 

 

 

mailto:djs.070@hotmail.com
mailto:arunasewtahalsing@gmail.com
mailto:sandradesiree123@icloud.com
mailto:ninamaxime2000@gmail.com
mailto:natasjadenboer@hotmail.com
mailto:lindajeamyson@gmail.com
mailto:caglayan68.bc@gmail.com
mailto:Daantje_bolletje@hotmail.com
mailto:caglayan68.bc@gmail.com
mailto:Daantje_bolletje@hotmail.com
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Kaders Rijksoverheid per 3 juni 2021 Richtlijnen algemeen.                                                                  
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name 
gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.   

Basisregels om verspreiding coronavirus te 
voorkomen 

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na 
vaccinatie. Blijf handen wassen en afstand houden. En bij klachten: blijf 
thuis en laat u snel testen. Zo geeft u corona geen kans. 

Basisregels voor iedereen 

• Was vaak en goed uw handen. 
• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

 

Was uw handen 

Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Dan kunnen 
virusdeeltjes zich niet verspreiden. 

• Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt. 
• Raak uw gezicht zo min mogelijk aan. 
• Hoest of nies in uw elleboog. 
• Schud geen handen. 

Houd 1,5 meter afstand van anderen 
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Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus heel snel aan 
anderen doorgeven. 

• Houd daarom afstand van iedereen die niet bij u in huis woont. 
• Houd ook afstand van familie of vrienden. 
• Ga niet naar drukke plekken. 
• Thuiswerken, tenzij het niet anders kan. 
• Draag een mondkapje op plekken waar dat moet. Bijvoorbeeld in 

het openbaar vervoer of een winkel. 

Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen 

Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen 
besmet. 

• Blijf thuis en maak een afspraak om u te laten testen.  
• Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.  
• Blijf thuis tot u de testuitslag weet. 

  

Spelregels voor sport 

In coronatijd mag iedereen weer onder voorwaarden binnen en buiten 
sporten. Als mensen samen sporten, maken zij extra reisbewegingen. Zij 
komen samen (groepsvorming) en hebben vaker contact met elkaar. 
Maatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. De 
maatregelen hangen voor een deel af van de leeftijd van de sporters. 

Voorwaarden voor kinderen tot en met 17 jaar  

• Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in 
groepsverband is toegestaan. 

• Wedstrijden zijn toegestaan, onderling en wedstrijden tegen andere 
clubs.  Bij wedstrijden en trainingen mag geen publiek aanwezig zijn. 

Voorwaarden voor volwassenen vanaf 18 jaar  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
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• Binnen en buiten is sporten met maximaal 50 personen in 
groepsverband toegestaan. Als het nodig is voor de sportbeoefening 
is 1,5 meter afstand houden niet verplicht. Dit is exclusief personeel. 

• Onderlinge wedstrijden alleen tussen sporters van dezelfde club 
toegestaan. 

• Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. 

 

 

 

 

 

 


