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Van Voorzitter 
Geheel onverwacht kwam er vanuit de overheid een versoepeling van beleid, dat jong 

volwassenen tot en met 26 jaar buiten mogen sporten. Een teleurstelling is wel degelijk het 

handhaven van de avondklok. Hierdoor is het niet mogelijk alle teams op één avond te laten 

trainen. We hebben met elkaar afgesproken, dat de jeugd op dinsdag blijft trainen en de 

senioren op vrijdag. Zodra de avondklok wordt opgeheven , gaan we uiteraard kijken, of we 

alle teams weer op dinsdag- èn vrijdagavond kunnen trainen. Dan zien de jeugd- en 

seniorenleden elkaar weer: eindelijk weer een beetje verenigingsleven op het veld ! 

Met de sportcoördinatoren van de Gemeente Den Haag is er een goede samenwerking; ze 

begeleiden de jeugdtrainers op dinsdagavond. Verder hebben we met hen afgesproken, dat 

we vijf basisscholen gaan benaderen om meerdere gymlessen (lees: handbaltraining) op ons 

veld aan te bieden. Op deze manier maken de kinderen kennis met onze vereniging en is ons 

doel om jeugdleden te werven.  

Verder lijkt het ons leuk om op vrijdagavond voor ouders en oud-leden een sportuurtje te 

gaan organiseren; tegelijkertijd hebben oud-herenleden ook het idee om met elkaar wat 

sportiefs te gaan doen. Zodra het mogelijk is, zullen jullie hier zeker meer over horen. 

We zijn in deze periode ook in gesprek met verschillende (oud)leden om wat te gaan doen 

voor onze vereniging. Geef je op, als je zelf hierover ideeën hebt; hoe meer mensen zich er 

voor willen inzetten, des te beter/leuker onze club wordt ! 

Eind maart organiseert de Evenementen Commissie een pub quiz. De uitnodigingen zijn 

reeds verstuurd en het belooft een superleuke activiteit te worden. Ik wens iedere 

deelnemer heel veel succes.  

De verwachting van het NHV is, dat er een competitie medio april/mei gestart kan worden. 

Alle teams zijn uiteraard opgegeven en het is nu wachten op groen licht van de overheid, 

zodat we elkaar op de zondagen kunnen ontmoeten. 

Blijft gezond en hopelijk snel tot ziens op ons veld. 

 

André van de Linde 

06-14308554 

voorzitter@soskwieksport.nl 

mailto:voorzitter@soskwieksport.nl
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Secretariaat           
Beste SOS-Kwieksporters, 

Zoals jullie in de Nieuwsbrief van februari hebben kunnen lezen stopt Harrie Veenhoff aan 

het einde van dit seizoen met zijn functie als secretaris van SOS-Kwieksport.                                             

Dat is heel erg jammer maar het zij zo. Dus zijn we op zoek naar iemand , vrouw of man, die 

deze functie op zich wil nemen.                                                                                                                

Er moet toch wel iemand zijn, zowel bij onze leden, ouders van jeugdleden of oud leden die 

deze taak op zich wil nemen.                                                                                                                         

In deze vreemde tijd, waar de contacten minimaal zijn, is een opvolger van Harrie niet 

zomaar te vinden.                                                                                                                                                                                     

Daarom deze oproep:                                                                                                                                       

Lijkt het je wat om deze leuke functie te bekleden en de vereniging te helpen, geef je 

hiervoor dan op. Ben je benieuwd naar wat de taken zijn of wil je meer weten, neem dan 

contact met het bestuur of met Harrie Veenhoff. Hij kan je een nadere toelichting geven. 

Dus mocht je interesse hebben dan kun je een mail sturen naar secretaris@soskwieksport.nl 

Bestuur  SOS-Kwieksport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  
 
Vanuit het NHV 
 
Onderwerp: Samen slaan we de handen ineen 
  Beste handbalvrienden, beste verenigingen, 
 
  Dinsdagavond hebben we helaas in de persconferentie van de overheid te horen gekregen 
dat er nog geen ruimte is om in de zaal te mogen handballen. Wel is er verruiming gekomen 
voor jongvolwassenen om in teamverband te kunnen sporten. Dit zie ik als een kans om als 
handbalsport ondernemerschap te tonen. Juist nu! 
 
  Maak van deze verruiming gebruik om de jeugd en jongvolwassenen weer met elkaar en de 
vereniging te verbinden door middel van handbal. Laat zoveel mogelijk vrienden en 
vriendinnen meedoen. Ouders zijn vooral in de komende maanden op zoek naar de juiste 
sport voor hun zoon of dochter; zorg dat ze bij jullie vereniging terecht kunnen. Kortom, zorg 
dat zoveel mogelijk van jullie (potentiële) leden een handbal in hun handen krijgen. Juist nu! 
 
  Heb je zelf geen accommodatie, ga met verenigingen in de buurt op zoek naar veldruimte. 
Kijk hoe je samen deze ruimte kunt creëren. In sommige clusters hebben verenigingen met 
een eigen accommodatie de omliggende verenigingen al uitgenodigd; kom bij ons trainen! 
Ook bij andere sporten kunnen mooie verbindingen gelegd worden. Kunnen we als NHV 
hierin bijdragen, geef het vooral aan. Juist nu! 

Technische Commissie 

mailto:secretaris@soskwieksport.nl
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  Als NHV zijn wij continu op zoek hoe we onze verenigingen kunnen blijven ondersteunen. 
Begin maart gaat het platform _“Gooi jij de bal door?” _live. Vanaf dat moment kunnen 
scholen en verenigingen handbalclinics op school boeken. Het doel is om in 2021 minimaal 
3000 uur aan handbalclinics te geven op scholen. Een geweldig en bewezen middel om 
nieuwe leden te bereiken. Sommige verenigingen hebben hiermee hele teams kunnen 
bijschrijven. Kortom, hoe goed is het contact met basisscholen in de buurt? Vertel ze over 
“Gooi jij de bal door?” en boek zo’n handbalclinic. Juist nu! 
 
  Naast “Gooi jij de bal door” werken wij richting de te organiseren alternatieve competities 
veld-, beach-en zaalhandbal. Zo`n 3750 teams zijn hiervoor al ingeschreven. Verder zie ik 
workshops zoals Ouderenhandbal en workshops met veel opleiding gerelateerde 
onderwerpen voor onze trainer/coaches. Dus hier staan wij samen niet stil. 
 
  Wij zijn ons ervan bewust dat er leden zijn die aan jullie vragen om contributievermindering 
of zelfs restitutie vanwege het feit dat wij dit seizoen zo weinig hebben kunnen bieden voor 
onze mooie handbalsport. 
Helaas blijft het een feit dat wij met elkaar verplichtingen zijn aangegaan dit seizoen, niet 
wetende wat ons te wachten zou staan vanaf november 2020. Wij zijn een vereniging en 
met elkaar zijn wij niet alleen lid, maar ook aandeelhouder van de handbalsport waar wij 
met elkaar zoveel plezier aan beleven wanneer het kan! 
 
  Sommige handbalverenigingen hebben het financieel lastig. De uitwerkingen van de 
financiële compensatieregelingen vanuit de overheid laten nog op zich wachten. Als daar 
meer helderheid over is, informeren we jullie meteen. Samen met NOC*NSF en de andere 
sportbonden zijn we in overleg met het ministerie van VWS om financiële steunmaatregelen 
voor de sport te krijgen en te zorgen dat die op de juiste plaats terecht komen. 
 
  Vanuit het NHV crediteren we volgende week de scheidsrechterskosten en bekerkosten aan 
de verenigingen die het betreft zodat daar wat meer financiële ruimte komt en wij zullen er 
alles aan doen om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk ondersteuning komt voor de 
handbalsport, zodat wij met elkaar deze moeilijke tijd niet alleen doorkomen, maar ook klaar 
zijn voor de toekomst. Wij moeten helaas nog wel even geduld hebben vóór wij jullie kunnen 
informeren hoe de steun er precies uit zal zien. 
 
  Wij zijn ons ervan bewust dat dit makkelijk is om op te schrijven en dat dit als vrijwilligers 
veel van jullie vraagt. Maar als handballers slaan we de handen ineen en zoeken we naar 
creatieve oplossingen. Samen, juist nu! 
 
  Wij wensen jullie allemaal een gezond voorjaar waarin wij voorzichtig positief naar de 
toekomst durven te kijken.  Met sportieve groet, 
 
  Namens het Bondsbestuur, Tjark de Lange, Voorzitter 
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Jeugdcommissie 
Training jeugd  
 
De jeugd mag alweer een tijdje trainen en                                                                                                                               
wij vinden het erg fijn om te zien dat                                                                                                                                                                 
de opkomst en het enthousiasme groot is. 
Het was even wennen vanwege de                                                                                                                                                      
nieuwe aanpak onder begeleiding van Esmee,                                                                                                                                      
onze jeugdsport coördinator,                                                                                                                                                              
maar dat werd snel goed opgepakt door                                                                                                                                          
de kinderen en hun trainers. 
Dit met als resultaat een leuke sfeer,                                                                                                                                             
goede training en leermomenten. 
Onze complimenten voor jullie inzet!  
 
De jeugdcommissie  
 
Jeugdsport Coördinatoren 
Voor onze vereniging zijn dat: 
Esmee Martens 
Wesley Hage 
Alexander Zimmer 
Esmee zal bij de trainingen aanwezig zijn. 
Voor meer informatie over de jeugdsport                                                                                                               
coördinatoren kunt u terecht op: 
https://www.swsdh.nl/over-ons/                                                                                                                                                        
 
 

Laten we hopen dat deze nare tijd                                                                                                       

snel voorbij is. Zodat we weer                                                                                                         

lekker kunnen gaan handballen. 

Ook in deze vervelende tijd blijven 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. 

https://www.swsdh.nl/over-ons/
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Wedstrijdsecretariaat 
 

 
Vanaf maart wordt er getraind op de dinsdagavond van 19.00 uur - 20.00 uur door de jeugd 

en op vrijdagavond van  19.15 uur - 20.30 uur door de senioren. 

 
Kaders Rijksoverheid per 3 maart 2021 Richtlijnen algemeen.                                                                  
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name 
gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.                                                                                                                     
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;                                                                                                               
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:   
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;                                                    
• personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;                                                            
• vermijd drukte;                                                                                                                                                
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;                         
• schud geen handen;                                                                                                                                                          
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;                                                
• er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de 
sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar;                                                                      
• sporters tot en met 26 jaar mogen op de sportaccommodatie in team verband 
sporten; sporters vanaf 27 jaar mogen individueel of in groepjes van maximaal 2 
personen sporten. Er kunnen meerdere groepjes tegelijkertijd op een veld sporten, 
mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen;                                                                                     
• wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in 
dezelfde auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje ;                                                   
• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet 
groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;                                                                                       
• na afloop van de sportactiviteit dient iedereen de sportaccommodatie zo snel 
mogelijk verlaten;                                                                                                                                                                                                                  
Vereniging en accommodatie                                                                                                                                  
• in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat 
iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houdt 
hierbij rekening met het op tijd sluiten van de accommodatie;                                                                                      
• blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om 
sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;                                                                                                     
• groepslessen zijn niet toegestaan;                                                                                                                          
• sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven;                                    
• horeca kan mogelijk ‘to go’ faciliteren, overleg van tevoren met het lokaal gezag;                          
• toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;                                             
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• stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die 
aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze                                
persoon/personen bekend is/zijn bij de gemeente;   
• zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter 
slot en grendel zitten;                                                                                               
• richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers 
en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van 
elkaar kunnen houden;                                                                                                                                   
• communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, 
medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze 
zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;                                                                                               
• zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en 
schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren 
handdoekjes);                                                                                                      
• geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de 
wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden 
uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn. 
Wedstrijden                                                                                                                                                          
• officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd 
als volwassenen in alle sporten, uitzondering hier op vormt een groep topsporters.                                                                     
• kinderen en jongeren tot en met 26 jaar kunnen onderlinge wedstrijdjes spelen met 
het team van de eigen club/ vereniging;                                                                                                        
• personen met klachten blijven thuis.                                                                                                                                                           
Sporten vanaf 27 jaar of ouder                                                                                                                             
• buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5 
meter tussen zit;  
• in een binnenruimte is sporten niet toegestaan. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                     
Om alle teams, zodra dat kan, weer tegen elkaar te laten handballen, wordt een alternatieve 

competitie georganiseerd in een handbalvorm naar keuze. 

Deze competities zullen op zijn vroegst in het weekend van 10-11 april aanvangen.  

 

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.    
 
  
 

mailto:secretaris@soskwieksport.nl
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EVENEMENTEN COMMISSIE 

Afgelopen activiteiten                         

Jammer genoeg konden en mochten we niets organiseren 

                 Als je ideeën hebt om toch nog leuke activiteiten te kunnen 
 ondernemen,                                                                                                     

Neem dan contact met ons op. 

Komende Activiteiten 

    Zaterdag 13 maart is er 
voor de jeugd een leuke  

Voorwerpen Bingo                          
(zie folder hiernaast) 

   Het wordt hartstikke leuk dus 
geef je snel op. 

 Deze bingo is van is van 

13.00 uur tot 15.00 uur 
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Zaterdag 27 maart          

 

 

Het is weer tijd voor iets leuks.                                                                                                                                                      

We hebben elkaar al te lang niet gezien en                                                                                                                        

daarom organiseren wij een PUBQUIZ.                                                                                                                                                         

Ook zal hier de trekking plaats                                                                                                                                                       

vinden van de 5 €uroclub Loterij.                                                                                                                                     

Geef u snel op.                                                                                                                                                                       

Zie de flyer hoe u dit kunt doen.  

Aanvang van deze PUBQUIZ  

Zaterdag 27 maart aanvang 20.00 uur 

Groetjes vanuit de EC 
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  NL Doet                                                                                                                                                  

Het Oranje Fonds organiseert op 28 en 29 mei 2021, samen met duizenden organisaties in 
het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.                                                    
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen 
uit de mouwen te steken. 
29 mei is NL DOET bij SOS-Kwieksport. 
We gaan op zaterdag 29 mei tussen 13 en 17 uur weer aan de slag met de  
speeltuin, en nog wat kleine reparaties/opruimactie in /rond het clubhuis. 
U kunt u aanmelden via NLDoet, 
of via Daniël Broeke (penningmeester@soskwieksport.nl) 
Bent u wellicht niet zo handig?                                                                                                                                   
Geen probleem, alle handjes helpen...  
(ook eventueel voor een bakje koffie of thee te zetten voor de  
vrijwilligers) 
 
Alvast bedankt voor de aanmelding! 
 
Daniël Broeke 
penningmeester 
Handbal Vereniging SOS-Kwieksport 
06-44274134 
penningmeester@soskwieksport.nl 
p/a: Meppelweg 184 
2544 BD Den Haag     
 
 
 
 

 
  

Jammer genoeg zijn er dit keer ook geen nieuwe leden te melden. Maar nu we langzaam uit 

de deze nare Coronatijd gaan komen, hopen we natuurlijk wel dat er zich nieuwe leden gaan 

aanmelden. Maar daar hebben we wel jullie hulp bij nodig.                                                      

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 ons  SOS-Kwieksport. 

 

mailto:penningmeester@soskwieksport.nl
mailto:penningmeester@soskwieksport.nl
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Op  de oproep in de vorige Nieuwsbrief, om een kaartje te sturen naar                                              
Dylan Steegers is heel leuk gereageerd.  Dank hiervoor.                                                                    
Hieronder een foto van wat de heren van VVS  Dylan hebben aangeboden.                                                                                                                                          
Dylan nogmaals namens de hele vereniging SOS-Kwieksport, hou je taai en                         
heel veel sterkte.       
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook deze maand heb ik geen berichten gekregen dat er leden, donateurs,                                          
5 €uroclubleden of sponsoren  geblesseerd of ziek waren.     
Als er toch zieken zijn daarom: 
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 Sabina van Vloten   03 - 03 

 Aruna Sewtahalsing   05 - 03 

 Cindy Charité    08 - 03 

 Martijn Arnken   13 - 03 

 Sopie Grand        14 - 03 

 André van de Linde   18 - 03 

 Kees van der Meer   22 - 03 

   

         Jarigen                                         

      Namens de hele vereniging 
 

 

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. 

• 1 februari is de glasvezelkabel vanaf de Bentelostraat naar ons clubhuis aangelegd. 

• Op zaterdag 6 februari is de lichtmast tussen de twee verharde velden 
omgewaaid/gevallen. Hierdoor zijn de lampen en het hek tussen de velden                   
vernield. Hierover contact gehad met de gemeente. Zij hebben de paal                                
verwijderd en het hek gerepareerd. Wij hebben de verlichting op de andere                  
mast weer aangesloten zodat er toch nog verlichting is om te trainen.                                     
Zijn nu in onderhandeling met de gemeente over nieuwe verlichtingsmasten                             
of dat op kosten komt van ons of de gemeente. 

• 7 februari stichtingsvergadering  

• Woensdag 10 februari zijn de CV ketels gerepareerd, deze deden het niet.  

•  15 februari zijn we aangesloten op het glasvezelnet. Hierna moesten nog wat 
aanpassingen plaats vinden om de wifi, CV en kassa goed te laten werken. 

• 22 februari bestuursvergadering waarbij aanwezig de jeugdsport coördinator 

• 29 maart is de volgende bestuursvergadering  
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• Kort verslag van cluster bijeenkomst van de Haagse en de Westlandse 
handbalverenigingen.   (zie bladz. 29 t/m 31)                                                                                                                   

                 
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. 
 
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:   Technische Commissie                                                                                                    
     Communicatie Commissie                                                                                 
     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.  
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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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Korte moppen 

Leven met obesitas is best wel zwaar.  
                                                                                                                                                                                            
Ik heb laatst ook nog waterpolo gedaan. Was best leuk, totdat m’n paard verdronk 
 
Hoe laat een man zien dat hij dus écht wel aan de toekomst denkt?                                                                   
Hij koopt 2 kratjes bier in plaats van 1. 

Mijn vrouw is nogal jaloers: onlangs keek ze in mijn agenda en vroeg wie Juli was 
 
Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand. Zegt de ene onderbroek: “ik ga binnenkort 
op vakantie.” Zegt de andere onderbroek: “Ik hoef al niet meer op vakantie, want ik ben al 
bruin genoeg!” 
 
Waarom zijn Hollanders heel blij als ze een puzzel kunnen oplossen in een half jaar tijd? 
Omdat er op de doos staat “van 3 tot 5 jaar”. 

 

Racen                                                                                                                                                                              
Welke coureur kan het verst lopen? 
Antwoord: Max Ver-stappen 
Bananen                                                                                                                                                                                     
Twee bananen liggen in bed. Zegt de ene banaan tegen de andere: 'Ga eens recht liggen!' 

https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1790


SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Maart 2021 

 

17 

  

 

Wist u dat ……… 

…………..    Senioren vanaf deze week weer mogen gaan trainen  
…………..    de VVS heren een heel leuk en mooi spandoek hebben laten maken  
       voor Dylan Steegers  
…………..    we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe leden, zowel jeugd als 
       senioren                                                                                                                                    
…………..    we nog eventjes moeten volhouden en dan is lockdown voorbij 

        en dan, kunnen we begin april weer handballen 
 …………..    de website van SOS-Kwieksport te weinig wordt gebruikt 

…………….   het prettig zou zijn als we via deze site op de hoogte gehouden   
                   worden van het reilen en zeilen in/bij de vereniging                                                                                                                   
…………..    Iedereen hier voor kan zorgen, door info te sturen naar Bestuur 
                  SOS-Kwieksport   
…………..    we daarom nog mensen zoeken, zowel senior als jeugd, die        
       maandelijks leuke berichtjes in de Nieuwsbrief en 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 kan 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  -  Maart 2021 

 

18 

  

 

 

 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 

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

 



SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Maart 2021 

 

21 

  

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
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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            

  Begeleider     

      
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:caglayan68.bc@gmail.com
mailto:Daantje_bolletje@hotmail.com
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Clustervergadering 

Terugkoppeling inzake de extra clusteroverleg van regio Haaglanden en Westland. 
Eind januari is er op verzoek van het NHV een ingelast clusteroverleg geweest met de 
handbalverenigingen uit Den Haag en het Westland. 
Agendapunten waren onder meer het verloren zaalseizoen, en de mogelijke herstart van een 
geïmproviseerde competitievorm. Daarbij de inventarisatie naar zaal-, beach- of veld 
competitie. 
Je ziet dat de hogere competitie een zaalseizoen willen, en dat bij breedtesport men kiest 
voor een veldcompetitie. 
Dit laatste heeft met de huidige lockdown ook de meeste kans van slagen.  
Zeker door het opkomen van allerlei varianten van het bekende Coronavirus en vaccinatie in 
de leeftijdsgroepen waar de handbalsport mee te maken heeft, voorlopig zeker nog niet aan 
de orde is. 
De bedoeling is dat in het weekend van 10 -11 april de competitie haar eerste speelronde 
heeft, en dan 6 speelrondes heeft. 
Het blijft afwachten op de landelijke overheid op versoepelingen en er toestemming komt 
om een competitie buiten de eigen verenigingen te mogen organiseren. (en is dus een harde 
voorwaarde op het feitelijk doorgang vinden van enige competitievorm) Naast de eventuele 
geïmproviseerde competitie is gesproken over de contributie en de door de Haagse en 
Westlandse verenigingen gezamenlijke ingezonden brandbrief over de verbondscontributie 
en teambijdragen.  
Hierop is een reactie gekomen van de penningmeester van het NHV. Helaas is de reactie dat 
de verplichtingen voor bondscontributie en teambijdragen noodzakelijk zijn, omdat de 
bonden geen tegemoetkoming krijgen van de overheid in de vaste lasten en of lonen van het 
personeel, en er wel inspanningen worden verricht om competities op te zetten. (welke dus 
door opkomen van aantal besmettingen noodgedwongen zijn ingetrokken) Dit levert extra 
werk op ipv minder werk voor het bondsbureau. 
Er zijn dus geen toezeggingen over reductie van verbondscontributie of teambijdragen 
gedaan door het NHV. 
Over de scheidsrechterkosten is door ons als vereniging een voorschot betaald. Dit 
voorschot is inmiddels geheel teruggestort omdat er geen wedstrijden in de zaal voor de 1e 
klasse hebben plaatsgevonden. Dit is voor dit seizoen 350 euro. 
Helaas blijft het grootste deel van de kosten voor de bond staan. (bijna 
6000 euro voor eerste helft van het handbalseizoen 2020-2021) De nieuwe rekening voor de 
2de helft van het seizoen heb ik bij het schrijven nog niet mogen ontvangen van het NHV.. 
(en is mede afhankelijk van een nieuw wetsvoorstel/steunpakket waarbij ook de 
sportbonden nu mogelijk een tegemoetkoming in kosten in meegenomen gaan worden??) 
De gemeente Den Haag maakt zich sterk om in overleg dat zij met het ministerie heeft om 
de sportbonden naast de verenigingen ook in aanmerking te laten komen voor 
tegemoetkoming van kosten zoals vaste lasten, en loonkosten. 
Op dit moment is daar helaas nog te vroeg om te zeggen of dit werkelijk zo gaat gebeuren... 
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Inmiddels heeft de gemeente Den Haag zelf vooruitlopend op een nieuw steunpakket van de 
overheid de zaalhuur voor de maanden november en december wel gecrediteerd. Dit betreft 
1100 euro in ons geval. 
De veldhuur blijft overigens doorbelast worden vanaf september vorig jaar door de 
gemeente. 
Als we kijken naar andere verenigingen in ons cluster hebben de diverse verenigingen 
beperkt trainingen buiten opgestart, of zijn van plan op korte termijn trainingen op te gaan 
starten buiten. Wel zijn er een aantal die geen accommodatie hebben met verlichting, en 
daardoor geen trainingen kunnen aanbieden buiten. Of er staat een ballonnenhal op het 
veld dat anders gebruikt wordt voor veldcompetitie. 
Alternatief daar is verplaatsen naar een zaterdag overdag voor trainingen. Ook zijn er een 
aantal verenigingen die het risico te groot vinden om handbalactiviteiten te organiseren. 
(m.u.v. de topcompetitie) Dit omdat (middelbare) scholen ook gesloten zijn, en vinden het 
niet veilig om dan wel jongeren boven 12 jaar te laten samenkomen, terwijl (basis-) en 
middelbare scholen gesloten zijn. (NB intussen zijn basisscholen weer open, en gaat 
middelbaaronderwijs beperkt open) Ook worden bij andere verenigingen net als bij ons 
trainingen ondersteund door een jeugdsportcoördinator vanuit SWDH. 
Hiervoor ben ik nog apart bij een kennismakingsoverleg geweest (digitaal), waarbij de sinds 
oktober kersverse nieuwe directeur de huidige werkwijze en plannen voor de nabije 
toekomst uiteenzette. De verenigingen kregen voorheen altijd op langere termijn 
ondersteuning, echter is nu het een projectenaanpak en dus jaarlijks terugkerend punt om 
een aanvraag in te dienen voor het toekennen van uren voor ondersteuning vanuit SWDH. 
Omdat de gemeente Den Haag nog geen afspraken heeft gemaakt voor na dit seizoen weten 
we nog niet hoe komend handbalseizoen 2021-2022 er nog mogelijkheden zijn om vanuit 
jeugdsportcoördinatoren ondersteuning te bieden aan de handbalverenigingen. Hopelijk 
wordt dit snel duidelijk. De behoefte aan ondersteuning is zeker aanwezig vanuit diverse 
handbalverenigingen. Wordt vervolgd... 
 
 
Lockdown, Corona en versoepelingen sport en impact op de stichting Clubhuis SOS-
Kwieksport. Inmiddels is door de persconferentie van Mark Rutte duidelijk dat vanaf 
2 maart er buitensportactiviteiten (geen competitie) maar wel trainingen door verenigingen 
kunnen worden opgestart voor jongeren tot 27 jaar. 
Leden vanaf 27 jaar moeten dus nog even wachten met de handbaltrainingen totdat de 
lockdown voorbij is…… 
Ook de avondklok geeft beperkingen qua trainingstijden, en kan er gekeken worden naar 
spreiding van trainingen, bijvoorbeeld dinsdag jeugd en vrijdag de jongeren tot 27 jaar. 
Het clubhuis is en blijft voorlopig gesloten (=sportkantine) en mensen moeten direct na 
trainen ook weer direct naar huis. 
Ook douchen of toiletgebruik is volgens landelijke coronamaatregelen niet mogelijk (waarbij 
dus belangrijk is voor je eigen veiligheid preventief handen wassen voor vertrek naar de 
training op de vereniging en na de training direct bij thuiskomst) Ook als laatste de oproep 
aan iedereen om vooral te blijven houden aan alle maatregelen, want alleen dan kunnen we 
sneller versoepelingen krijgen, door minder besmettingen en we dan ook weer buiten voor 
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iedereen een handbaltraining organiseren en wie weet dan ook per 10/11 april een 
competitie met andere verenigingen buiten spelen. En dan wellicht het ook het clubhuis 
open kan om wat te gaan drinken na afloop van een training of wedstrijd. 
Helaas dus voor de komende maand is dat nog zeker niet het geval.. en blijft de avondklok 
en lockdown van kracht. 
Dit resulteert voor de Stichting Clubhuis in een groot financieel verlies omdat vaste lasten 
ook doorgaan, en we te weinig omzet maken om in aanmerking te komen voor de 
tegemoetkoming vaste lasten of andere subsidies. Dit komt mede doordat we in de 
zaalseizoen niet of weinig gebruik maken van ons clubhuis en daardoor te weinig omzet 
halen in de kwartalen oktober t/m maart, en zomermaanden juli-augustus ivm 
zomervakantie er te weinig omzet is gegenereerd in 2019. Wat als vergelijking wordt 
meegenomen in de bepaling of je wel of niet in aanmerking komt voor een regeling. 
Alleen door minder gasverbruik hebben we afgelopen jaar wel op de stookkosten kunnen 
besparen, wat voor een penningmeester in Coronatijd echt een welkome meevallen is.. 
Maar ik hoop snel dat alle coronabeperkingen achter de rug zijn.... en we het 
verenigingsleven samen kunnen gaan oppakken. 
Als laatste dank ik ieder lid en in bijzonder ook de vrijwilligers en Vijf Euroclubleden voor de 
inzet voor de vereniging en de (financiële)bijdragen aan de vereniging, want zonder de leden 
is er geen vereniging. En laten we hopen dat als alle maatregelen voorbij zijn we weer een 
groots openingsfeest kunnen/mogen organiseren als dank voor de steun in deze moeilijke 
tijden. 
 
Daniël Broeke, penningmeester 

 


