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Van de Voorzitter 
 
Beste SOS-Kwieksporters,  
 
Hierbij de Nieuwsbrief van juni 2020. Vanuit het bestuur hebben we nu in deze bijzondere tijd elke week 
overleg met elkaar om de ontwikkelingen rondom Corona op de voet te volgen. We doen dan een rondje langs 
alle commissies en bespreken de laatste ontwikkelingen van het RIVM en het NHV.   
 
Vanaf 5 mei kunnen de jeugdteams weer trainen. Wat is het goed om te zien dat de leden weer op ons veld aan 
het trainen zijn. Momenteel zij we bezig om te kijken of de senioren ook weer kunnen gaan starten met trainen. 
Hier komen we zo snel mogelijk op terug. 
 
Zoals jullie weten zijn we druk bezig om trainers aan teams te koppelen. Het is gelukt om op elke team minimaal 
1 trainer te zetten. Dit is wel mager en zijn we dus op zoek naar nieuwe trainers die het leuk vinden om naast 
een ervaren trainer te staan en te leren om trainingen te geven. Mocht je hier interesse in hebben dan kan jij je 
opgeven bij TC (Jeffrey en Yvette).  
 
Tijdens de vorige bestuursvergadering hebben helaas een aantal bestuursleden aangegeven dat ze met ingang 
van de volgende Algemene Leden Vergadering gaan stoppen met hun rol. Dit zijn Hugo Goldman (TC Senioren), 
Jeffrey den Boer (TC-jeugd) en Harrie Veenhof (secretaris). Zoals jullie weten stop ik eind van dit seizoen. Dit 
betekent dat er straks buiten Kevin van Ierland (EC), Daniel Broeke (Penningmeester) en Piet van der Starren 
(Adviseur) geen bestuur meer is. Daarnaast heeft Yvette (TC) ook aangegeven dat ze aan het eind van dit 
seizoen stopt met de TC. Hierdoor hebben we straks en geen bestuur en geen TC. Dit baart mij echt zorgen over 
het toekomstperspectief van onze mooie vereniging. Alle bestuursleden en leden van de TC hebben hun eigen 
redenen om te stoppen. Dit zijn allemaal legitieme redenen waarom ze deze keuze maken. Ik maak dit 
bespreekbaar om dat we nu echt nieuwe vrijwilligers nodig hebben die onze vereniging een warm hart 
toedragen en een rol in het bestuur op zich willen nemen om zo richting te geven aan onze mooie vereniging. 
Dus sta op en help onze verenging !!! 
 
Mocht u vragen hebben over deze Nieuwsbrief of u wilt zich opgeven als vrijwilliger dan kan dit bij mij of bij een 
van mijn medebestuursleden. Ik ben vaak op de vereniging te vinden of anders bereikbaar via email: 
voorzitter@soskwieksport.nl of via de telefoon 06 – 15 33 95 93.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Radjesh Kalloe, voorzitter 
Handbal Vereniging SOS-Kwieksport  
+31(0)6 15 33 95 93 | voorzitter@soskwieksport.nl | www.soskwieksport.nl 

 
 

mailto:voorzitter@soskwieksport.nl
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     SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                     

      Nieuwsbrief  -  juni 2020 

 

4 

 

Mededeling vanuit het bestuur 
Wat een rare periode kenden wij door het Corona virus de afgelopen maanden. Geen trainingen,  geen 
wedstrijden en ook niet even gezellig met elkaar bijpraten onder het genot van een hapje en drankje. 
Gelukkig kunnen wij nu allemaal, binnenkort ook de senioren, onder strenge voorwaarden, weer lekker 
trainen. 
Wij zien dat de behoefte om weer iets te doen bij veel leden aanwezig is, gezien de  opkomst bij de 
trainingen van de jeugd. 
Wij zijn er trots op dat iedereen de instructies en spelregels rond de Corona maatregelen om weer te 
kunnen trainen goed opvolgt. Een extra bedankje voor de Corona coördinatoren die tijdens alle trainingen 
aanwezig zijn en alles in goede banen leiden. 
Per 1 juli mag, zoals het er nu uitziet, het terras bij de kantine onder strenge voorwaarden weer open. 
Komende tijd zullen wij zien voor hoever wij van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken daar het 
(training) seizoen nagenoeg afgelopen is. 
Door alle Corona perikelen lijkt het of er op de vereniging niets gebeurt, maar veelal op de achtergrond 
wordt er enorm veel werk verzet. De technische commissie is druk bezig om de teamopgaven en 
poule-indeling met het NHV af te stemmen en om de zalen in te huren om, indien toegestaan, 
vanaf oktober de zaalcompetities en zaaltrainingen weer op te starten. Tevens hopen wij dat vanaf 
september ook de veldcompetitie weer een aanvang neemt en het clubhuis weer open is zodat het 
verenigingsleven weer een normale vorm begint te krijgen. 
De focus van het bestuur lag de afgelopen maanden hoofdzakelijk op “werkende” Corona protocollen 
die goedgekeurd moesten worden door de gemeente en de financiën van de vereniging, daar de kantine 
inkomsten weg vielen, maar veel kosten gewoon doorlopen.                                                                                                 
Gelukkig hebben wij gebruik kunnen maken van de diverse overheidsregelingen om door deze, voor de 
vereniging moeilijke periode, heen te komen.                                                                                                                                  
Voor het komende seizoen 2020 – 2021 zijn er nog zeer veel vraagtekens die wij proberen in te schatten, 
maar sterk beïnvloed worden door de maatregelen die de overheid/ RIVM aankondigen.  
Allemaal nog even volhouden en alle instructies rond het Corona virus goed opvolgen zodat we weer snel 
onze sportaccommodatie kunnen openen en het verenigingsgevoel weer terugkomt. 

 

Van een ex/oud voorzitter 

Zoals ik in de vorige Nieuwsbrief al schreef en wat onze voorzitter Radjesh jullie in het voorwoord mede 

deelt, leggen een aantal bestuursleden in oktober/november hun functie neer.  Deze functies moeten wel 

weer ingevuld gaan worden. want zonder voltallig bestuur is het moeilijk een club te leiden.                                                                                                                                                                                                      

Dus leden, ouders van (jeugd)leden, oud leden, oud bestuursleden en mensen die SOS-Kwieksport een 

warm hart toedragen: meld je aan als bestuurslid of lid van één van de commissies.                                                                                                                                                          

Sommige taken zijn ook door meerdere personen  in te vullen, dat vergt minder tijd en is gezelliger.                         

Het zou leuk zijn als we in september 2020, tijdens het 85 jarig bestaan, een voltallig bestuur kunnen 

presenteren. Daar hebben we wel jullie voor nodig.  Help onze vereniging!!!!!!!!!!!!                                                                            
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Ook aan ons ledental moeten we gaan werken.                                                                                                                                                    

Leden in alle leeftijdscategorieën zijn hard nodig.                                                                                                                             

Dus vraag eens vrienden/vriendinnen, kennissen, buren en familieleden om te komen handballen.                       

Vraag eens op school of waar je werkzaam bent wie er nog niet aan sport doet of wie een andere sport 

willen gaan beoefenen, om eens aan de (gave) handbalsport te denken.                                                                                                      

Promoot onze Club en neem ze eens mee naar de vereniging, om een paar trainingen bij te wonen.                                                                      

Vraag ook eens in de buurt waar je woont aan mensen die je kent, jong of oud, die nog niet sporten, dat 

zijn er velen, om te komen handballen. Of probeer ze over te halen om onze vereniging te komen 

bezoeken. Laten we er met zijn allen onze schouders onderzetten, om SOS-Kwieksport een nog leukere , 

gezelligere, grotere en sportieve Handbalclub van te maken.                                                                                                                                   

Heel veel gezondheid en snel tot zien op ons mooie complex aan de Bentelostraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                          

                                                                        

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

Met vriendelijke groet. 

 

 

 

                
 

Scheidsrechters  
Langs deze weg willen wij de scheidsrechters:                                                                                                                               

Bondscheidsrechters: Theo Zuiderwijk en Bradley Giterson, (zij fluiten veel wedstrijd buiten de vereniging)                                                   

Verenigingscheidsrechters: Annelies Boer, Harrie Veenhoff, Jim de Beauvesier Watson, Kelsey van 

Haeren, Sandra Rolvink, Radjesh Kalloe, Mitchell Koolstra, Mick Steegers en Piet van der Starren                                         

heel hartelijk bedanken voor het fluiten het afgelopen seizoen. Zij hebben elke week  klaar gestaan om vele 

wedstrijden in goede banen te leiden. Heel erg bedankt hiervoor !                                                                                                              

Zonder jullie inzet zou er geen wedstrijd gespeeld kunnen worden.  

Lijkt het je ook leuk om een aantal wedstrijden volgend seizoen te fluiten geef je dan op bij                                                                                                                                             

Annelies Boer, Harrie Veenhoff of Piet van der Starren.                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                          

     

 

Technische Commissie 
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Wedstrijdsecretariaat 
 

Doordat de tweede helft veldseizoen 2019 - 2020  door het Corona virus vanuit de regeringswege en het 
NHV is afgeblazen zijn er nog alleen trainingen.                                                                                                                             

De trainingen zijn voor de jeugd tot 12 jaar op dinsdag en vrijdag van 18.15 tot 19.15 uur  
              En voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar van 19.30 tot 20.30 uur.                                                           

  De senioren gaan trainen van 20.45 uur tot 22.00 uur.                                                                                                                                                             
 

 

 
 WIJZIGINGEN DOORGEVEN !  
 Mochten er leden zijn die gaan verhuizen, een ander e-mail adres krijgen of een ander 
 telefoonnummer nemen, dan graag dit doorgeven aan het secretariaat of wedstrijdsecretariaat.  
 Mail naar: secretaris@soskwieksport.nl of bel Harrie Veenhoff    06 21 39 04 57.    
 
  
 

EVENEMENTEN COMMISSIE 

                Komende Activiteiten    

Door het Corona virus zijn alle activiteiten voorlopig stil gezet.                                                 

Vanaf 1 juli mag het clubhuis weer open,maar wat dan wel of niet kan weten we nog niet.                                                                        

Zodra we dat weten, hoort u van ons. 

Heel veel sterkte gewenst in deze nare tijd                                                                                                       

en                                                                                                                                                                          

Blijf Gezond.   

 18 september 85 jarig bestaan van SOS-Kwieksport                                                                

   We weten nog niet of dit feest doorgang kan vinden. 

                  

  

mailto:secretaris@soskwieksport.nl
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Nieuwe leden 
  

 Doordat  er de laatste weken niet getraind is (corona virus) hebben zich, wat begrijpelijk is, 
 geen nieuwe leden aangemeld. Dat is en blijft jammer.                                                                                                  
 Je mag natuurlijk altijd vriendjes/vriendinnetjes, buren en kennissen meenemen naar de 
 training. 
 
 
 

Ziekenboeg 
 

         Mieke Jansen is afgelopen donderdag gestruikeld en heeft haar elleboog op verschillende 
 plaatsen gebroken. Maandag is zij daar aan geopereerd. Mieke heel veel sterkte en  
          beterschap gewenst.                                                                                                                             
                                                          Voor iedereen 
 
 

 
      
 
                                                                                                                                               

Jarigen van de maand juni 

 Mieke Jansen    06 - 06 

 Lexi Lapré    06 - 06 

 Jeroen Slijp    11 - 06 

 Rita  PinHeiro  Casimiro  16 - 06 

 Piet van der Starren   16 – 06 

 Kai de Beauvesier Watson  17 - 06 

 Vaderdag    21 - 06 

 

 Reshano den Boer   22 - 06 

 Melina Athanassiadis   23 -06 

   

                              

 

   Alle jarigen alvast van harte gefeliciteerd namens de hele vereniging ! 
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Namens de hele vereniging  
 

 

 

 

 

Verhaaltje    
Beste SOS-Kwieksporters, 

             

Hieperdepiep 

Eindelijk is het dan zover, de jeugd mag weer voorzichtig gaan beginnen met de handbaltraining. Dat  
is een mooie opsteker. Ook de senioren kunnen weer met trainen bij de vereniging beginnen, maar zij 
moeten 1.5 meter afstand van elkaar houden, ja en dat is lastig maar je bent wel weer lekker bezig. 
Voor de jeugd en senioren zou ik zeggen kom met z’n allen trainen, het is nog wel niet voor een wedstrijd, 
maar het is toch ook fantastisch dat je vanaf nu weer lekker aan je conditie kunt werken, de extra kilootjes 
er weer vanaf kunt trainen en last but not least: je kan al je kleren weer aan !                                                                            
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Ook gezellig weer lekker kletsen met je handbalvrienden of vriendinnen en bijkletsen over die rotte Corona 
tijd, alleen onder de training raar maar waar. 
 
Opgelet ieder lid mag een of meer vrienden of vriendinnen, buren, kennissen etc. meenemen naar de 
training waar zij voorlopig gratis mogen meetrainen. Tot wanneer dat mag, dat horen we van de overheid. 
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk senioren en kinderen de kans krijgen mee te doen met sporten , 
dus ook niet-leden van een vereniging. 
 

         
Opgelet 
 
Bij SOS-Kwieksport zijn we op zoek naar mensen die wat in de vereniging willen doen, dus niet alleen 
handballen, maar ook buiten het trainen en spelen van wedstrijden, zich nuttig maken in de vereniging. We 
zoeken naar veel functies, maar wat zou het fijn zijn als we weer een fijne jeugdcommissie zouden hebben. 
Een commissie die alles voor onze jeugd kan en mag organiseren. 
Het indelen van de teams, het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden, het mede organiseren van 
het jeugdkamp. Dus alles wat met de jeugd te maken heeft. 
 
Wat zou het fijn zijn als er een groepje van pakweg 5 mensen, uit de senioren spelers, uit de ouders, uit 
de oud spelers en natuurlijk ook uit  de altijd aanwezige toeschouwers zich nu heel snel gaan opgeven bij 
Piet van der Starren of bij een van de bestuursleden.  
 
Ook zijn we al een tijdje op zoek naar een nieuwe voorzitter. Zeg niet gelijk dat is niks voor mij want het is 
een heel leuke functie. Je bent het uithangbord van de vereniging. Het geeft je een trots gevoel als je bezig 
bent in die functie 
 
De Leuteraar, Kees van der Meer 
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We zijn maar een kleine vereniging en elk lid telt. Daarom is het noodzakelijk dat we voor het behoud van 
onze vereniging nieuwe leden of oud-leden zien te krijgen. 
Daarom deze oproep:                                                                                                                                                                      

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

   Help je vereniging aan nieuwe leden 

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

 

 

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

 Meedoen aan de vijf euro club . 

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

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

 welke van de normale contributie onmogelijk gekocht kunnen worden ?  

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

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

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

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

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

  middels aanmeldformulier in ons clubhuis en bij onze penningmeester. 

                               

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                          

Wist u dat ……… 

 …………..   Andre van der Linden weer eens training heeft gegeven aan onze jeugd.  
 …………..   dat de jeugd daar heel blij en tevreden over was . 
 ……………     wij Andre daarvoor heel erg willen bedanken. 
 ……………     de andere trainers het ook heel goed doen ondanks de beperkingen die er zijn 
 ……………     de ouders zich heel goed houden aan de corona regels 

     ………….   Wij daar erg blij mee zijn (dank) 
 ………….    Dat dit toch wel moeilijk is om vanaf de straat je kind te ziet trainen  
 ………….     
 …………..   Dat wij een jeugdcommissie willen oprichten  
 …………..   als je daar interesse voor heb je kan opgeven bij het bestuur  

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

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

       E-mail piet@timstarren.nl  

 

 

 

 

 

mailto:piet@timstarren.nl
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Zoek plaatje 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie staan hier op   ………………………………………………            en ook hier?            

Stuur je oplossing naar Piet@timstarren.nl 

                                                     

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

die allang meespelen).  

Dan de vraag wat zit er voor mij in?                                                                                                                                                

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

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

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

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

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

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

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

voor staat. 

Met vriendelijke groet,   Annelies Boer 
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SPONSORKLIKS 
 
 

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

 
Bestelt u wel eens on-line ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                                                                                                                                                            
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Inmiddels zijn ruim 300 favoriete webwinkels aangesloten bij SponsorKliks.com ! 

                                       
Zoals bijvoorbeeld CoolBlue, Bol.com, Wehkamp, Booking.com, Albert Heijn, Decathlon, Independer,  
Ali Express en Disneyland. Dus ook uw speelgoed, pizza’s, restaurants, vakanties, mobieltjes en 
boodschappen bestellen via www.sponsorkliks.com  
Besteld u bijvoorbeeld via Thuisbezorgd.nl ontvangen wij zelfs € 1,00 per bestelling !  
Wilt u dus SOS-Kwieksport GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen doet 
via de SponsorKliks pagina van SOS-Kwieksport. Voor u een kleine moeite, voor ons directe inkomsten. 
Stelt u zich eens voor wanneer alle leden dit zouden doen ? Vertel dit daarom door aan andere mensen die 
SOS-Kwieksport een warm hart toedragen ! Doen !  
U kunt dit ook nog even rustig nalezen op onze vernieuwde website www.soskwieksport.nl  
Via 'Vrienden’ en ‘SponsorKliks’ in het menu komt u op de pagina van SponsorKliks. Onderaan in de tekst 
treft u de link SOS-Kwieksport SponsorKliks aan. Door deze aan te klikken komt u direct op onze pagina bij 
SponsorKliks.com en kunt u direct doorklikken naar uw favoriete webwinkel.                                                           
Vergeet niet om het door te vertellen ! Alvast erg bedankt !!  
Extra Service                                                                                                                                                                                                             

Schrijf u zich bij www.sponsorkliks.com                                                                                                                                        

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

indien er bij een webwinkel een kortingactie is. 

Help de club: SponsorKliks  
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DE VRIENDENLOTERIJ 
 

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

 

 

-300 1400)  

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

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

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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

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

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

• Frituurolie  

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

FACEBOOK? 

 

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

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

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

 

 

 

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

 

 
 

                          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:nigelheidt97@gmail.com
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ONZE KLEDINGSPONSORS 
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ONZE KLEDINGSPONSORS 
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SOS-Kwieksport   
FAN-SHOP 

 

                    
  

    

 
 

   
De enige echte 

 
  

 

  

    
Polo van 

  
  

   

    
SOS-Kwieksport   

   

        
  

   

    
Beschikbaar in 

 
  

   

    
M - L - XL - XXL 

 
  

   

        
  

   

    
Te Bestellen voor   

   
     

€ 25,00 
 

  
  

Paraplu 

                  
  

Ruim 1 meter 
rond 

 

 
 

       
  

   
   

SOS-Kwieksport 
 

  Nu € 16,00 

   
Sleutelhanger 

  
        

        

 
  

 

   
   

met of zonder 
  

  
 

  
   

winkelwagenmuntje 
 

  
   

        
  

   
   

Slechts € 2,50 
 

  
     

 
    

    
  

    

 
 

  
  

          
   

        
  

   
    

Ballen in diverse   
   

        
  

   
    

kleuren en maten   SOS-Kwieksport 

        
  MINI tenue 

     
€ 25,00 

 
  

   
        

  
 

€ 8,00 

  
  

  

  
    

 
    

    
 

              
  Stickers en Balpennen zijn ook nog steeds verkrijgbaar! 

 
  

 
    

    
      

  
 

 Interesse Informeer bij     Daniël     Broeke        
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Contactpersonen 
en Informatie 

   

 
    

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

 
        

     
Website: www.soskwieksport.nl   

E-mail Bestuur : 
bestuur@soskwieksport.nl 

     
E-mail: info@soskwieksport.nl   

E-mail Redactie: 
redactie@soskwieksport.nl 

     
Algemeen Bestuur    

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

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

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

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

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

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

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

Team Naam   Telefoonnummer Emailadres 

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

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

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

          

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

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

          

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

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

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

          

GCJ Jim de Beauvesier Watson Trainer     

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

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

          

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

  Shirin Crawfurd Trainster     

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

          

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

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

     Dames 2 Bulent Caglayan  Trainer 06 16 53 90 50 caglayanb68.bc@gmail.com            

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

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

     Heren 1 Bulent Caglayan  Trainer 06 16 53 90 50 caglayanb68.bc@gmail.com            

  
 Begeleider 
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