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SOS-KWIEKSPORT
Nieuwsbrief 2 – Februari 2016

VAN DE VOORZITTER
Beste SOS-Kwieksporters,
Wat vliegt de tijd en wat gebeurd er een hoop! Ik schrijf dit stuk vandaag op 14 februari.
Valentijnsdag.. Het is ook nog eens mijn verjaardag, dus voor mij altijd wel een leuke dag.
Valentijnsdag vindt zijn oorsprong in de tijd van de Romanen, vrijgezelle dames moesten
zich deze dag melden en zij werden dan voor 1 dag verloot aan de vrijgezelle mannen, zij
moesten dan verplicht 1 dag partner zijn van de mannen. Niet echt netjes toch, dit
veranderde toen ook, toen het christendom in Europa sterker werd en in 496 na christus
werd verboden door de kerk, het werd de dag van de romantische liefde. Deze dag is
ervoor om je geliefden extra te benadrukken wat zij voor jou betekenen, maar
voornamelijk wat je partner voor jou betekent.
Daar SOS-Kwieksport toch ook wel een soort haat-liefde relatie is, ben ik gisteravond
wezen kijken bij het valentijnsdisco voor onze jeugd. Wat heb ik genoten! Dansen,
springen, lachen, jonge liefdes die onstaan, ja echt waar! Macho gedrag, haantje de
voorste zijn, verlegen dames, stoere meiden die hun mannetje staan. Fantastisch!
Maar waarom was ik daar? Om mijzelf eraan te herinneren waarom ik mijzelf inzet voor de
club. Heerlijk toch, jeugd die een plek vinden bij SOS-Kwieksport, waar ze plezier beleven,
veilig met lieve mensen kunnen groeien, ontwikkelen tot mooie mensen!
Te vaak hoor ik klagen over hoe dingen gaan binnen de vereniging. Komt die gedachte
omhoog. Stop! Haal diep adem en vraag eerst is af, hoe heeft mijn kind het? Heeft mijn
kind nog plezier? Daar gaat het toch om? Het gaat niet om een perfecte training, het gaat
niet om de communicatie die soms echt wel beter moet, het gaat niet om de gedachte,
maar als we het anders doen, dan is het beter. Nee, ik vind dat het gaat om het plezier van
de kinderen! Die zijn het belangrijkste.
Wij zijn SOS-Kwieksport, een gezelligheidsvereniging waar plezier met en rond het Handbal
voorop staat! Sport en plezier hand in hand! Dat wij niet de perfecte training geven, dat is
juist wat goed bij ons past, dat siert ons .
Focus alstublieft op hoe we het wel willen, focussen op wat we niet willen, weten we toch
al. Dat is zonde van de energie die we er dan aan geven. Hierbij ook het verzoek, dat als u
iets communiceert naar trainers/commissies/bestuur u graag aangeeft hoe u het graag wilt
zien? Dat betekent dat u er goed over nagedacht heeft en misschien zelf wel een bijdrage
kan doen in die situatie ;).
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VERVOLG - VAN DE VOORZITTER
JAAA goed nieuws!! Wij hebben een jeugdsportcoördinator. Hè, wat is dat?
1) Een jeugdsportcoördinator is een gedetacheerde sport professional vanuit de
Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag
2) Deze ondersteunt de club op strategische vraagstukken ter bevordering van het
plezier van de kinderen in sport. Met als doel meer kinderen blijvend aan het sporten
te krijgen.
3) Onze jeugdsportcoördinator(JSC) gaat zich voornamelijk focussen op het begeleiden
van ons kader, om de kwaliteit en met name plezier van de kinderen in de training
en het spel te bevorderen.
4) Wie is dan onze JSC? Dat is Jill Goldman! Jarenlang trouw lid en trainster. Na een
pittige sollicitatie procedure mag Jill zich inzetten voor onze vereniging op meer
vlakken dan ze al deed. Vanuit de Stichting en gemeente Den Haag zal zijn begeleid
en getraind worden, zodat zij een volwaardig sportprofessional is.
Ik ben er blij mee! Dit betekent dat we iemand aan boord hebben die onze trainers gaat
helpen, begeleiden in de manier van training geven, hoe wij dat als vereniging graag zien.
Hebben jullie hier vragen over, bel mij aub! 06 38 44 38 00.
Zo! Ik stop met typen, ik heb nog zat te doen voor onze club. Tot snel, en bel als er wat is,
ga niet wachten en roddelen, dat is sonde van de energie ..

Met vriendelijke groet,
Robert Taal
Voorzitter Handbal Vereniging SOS-Kwieksport
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TECHNISCHE COMMISSIE
De laatste weken van het zaalseizoen.
De TC heeft een hoop gesprekken gevoerd de afgelopen tijd. Er zijn hier en daar wat
problemen geweest, maar wij gaan er weer vol goede moed tegen aan.
Op 27 januari hadden wij in samenwerking met het NHV een thema avond gepland: Lang
leve de sportouder!
De opkomst is ons erg tegen gevallen, mede omdat wij vaak horen dat u vind dat er dingen
anders moeten. Dank aan de ouders die zijn geweest op deze avond.
Wie zullen er kampioen gaan worden in de zaal. Houd Facebook en onze website in de
gaten.
Ook zijn we gestart met de scheidsrechters cursus. Hieraan doet de gehele B jeugd mee
Owen en Boy die koppel willen gaan fluiten en een paar enthousiaste ouders. Wij hopen
straks hieruit natuurlijk scheidsrechters over te houden die kunnen gaan fluiten.
Wij willen met de gehele vereniging op zondag 15 mei naar een toernooi van
handbalvereniging de Zaanstreek. Als het goed is heeft u hierover al iets gehoord van de
trainer / coaches van uw kind.
Geef u snel op , zodat wij een bus kunnen gaan bestellen en er een leuke SOS Kwieksport
dag van kunnen maken met elkaar.
Wij willen het toch even kwijt. Weten jullie waar we nu ENORM respect voor hebben? Voor
al die mensen die meerdere dagen in de week, als trainer/ begeleider aan het werk zijn en
spontaan op stonden en hardop riepen…JA dat ga ik doen, voor mijn kind en/of voor al die
andere jeugdspelers.
Voor al die mensen die zonder moeite, af en toe mopperend omdat niet altijd alles even
vloeiend gaat, maar vanuit positieve instelling wel graag klaar staan voor een ander.
Voor een ieder die als scheidsrechter iedere week weer klaar staan voor al die spelers, van
SOS Kwieksport en voor elkaar, om te zorgen dat een ieder kan handballen, veilig en met
plezier.
Of je nu in de zaal , langs het veld of
in de kantine aan het werk bent,
weet dat er veel mensen zijn die
ENORM respect hebben voor wat
jullie iedere week weer doen!
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DE LAATSTE ACTIVITEITEN
Het is een tijd geleden dat de laatste nieuwsbrief is verschenen, daarom wil ik nog even de
afgelopen activiteiten doorlopen.
80 Jarig bestaan SOS-Kwieksport.
Zaterdag 26 september vierde onze vereniging het 80 jarig bestaan (we zijn één van de oudste
handbalverenigingen van Nederland). ’s Middags was er een heel programma voor de jeugd. Met
luchtkussen, waterton, ijskar, poffertjes , suikerspinnen, hamburgertent enz. heeft onze jeugd en
ook alle ouders en leden zich kostelijk vermaakt.
’s Avonds was er voor alle leden en oud leden een fantastische feestavond georganiseerd. Met
verschillende artiesten en lekkere hapjes kon het ook niet mis gaan. Het was erg druk, ± 250
mensen. Oud voorzitters Frans v.d Linden sr., Ab Gewald, vele oud leden van zowel SOS als
Kwieksport en leden van nu waren op deze heugelijk dag naar ons veld gekomen. Een aantal oud
leden (van boven de 85 en 90 jaar) konden jammer genoeg niet aanwezig zijn, maar wenste ons
een hele fijne avond en een hele mooie toekomst. Onder het genot van een hapje, drankje en
heerlijke muziek werden oude verhalen, leuke anekdotes en natuurlijk de toekomst van de
vereniging besproken. Er werd gefeest tot in de late uurtjes. Het was een geslaagde dag.
Ik wil iedereen (organisatie, opbouwers, opruimers, barpersoneel enz.) heel hartelijk bedanken voor
jullie inzet.
Schoolhandbaltoernooi
Woensdag 30 september organiseerde de gemeente Den Haag en SOS-Kwieksport het jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi voor groepen 5 tot 8 van de basisscholen. Onze vereniging moet er voor
zorgen dat de velden (8x) uitgezet worden, levering van scheidsrechters, programma maken,
wedstrijdtafel bemannen en barpersoneel. Gelukkig hadden we dit keer ook weer vele vrijwilligers
die ons konden helpen. Iedereen die deze dag geholpen heeft (zeker de twee jongste
scheidsrechters Owen en Boy) bedankt. Ik hoop dat we de volgende keer weer op jullie kunnen
rekenen.
Halloween
Vrijdag 30 oktober Halloween feest. Er was een echt spookhuis op ons veld gemaakt waar iedereen
zowel jong als oud lekker konden griezelen. Je werd door de engste griezels in het huis rondgeleid,
sommige raakte daar wel wat spullen kwijt. Sommige raakte zelfs hunnen schoenen en sokken kwijt
en kwamen op blote voeten naar buiten. In de kantine was er ook nog griezel knutselen en
schminken. Het was erg leuk. Bedankt iedereen.
Ledenvergadering
Maandagavond 2 november jaarvergadering 2014-2015. Jammer genoeg was de opkomst net als
voorgaande jaren niet erg groot. Bij zo’n vergadering kan je toch je zegje doen over wat jij (lid of
ouder van jeugdlid) veranderd of verbeterd wil zien bij de vereniging. Ook is het een waardering
voor het bestuur voor wat zij het afgelopen jaar gedaan hebben. Het belangrijkste wat er deze
vergadering naar voren kwam, is dat het financieel goed gaat maar dat we meer leden en meer
vrijwilligers bij alle commissies nodig hebben, zeker als we willen overleven.
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VERVOLG: DE LAATSTE ACTIVITEITEN
Rommelmarkt
Zaterdag 14 november de eerste rommelmarkt van dit seizoen. Er waren aardig wat spullen
gebracht die we konden verkopen. Jammer dat de opkomst van kopers niet zo groot was, waardoor
de opbrengst maar € 180,- was. Zoals iedereen weet komen de inkomsten ten goede aan de jeugd
(jeugdkamp 2016).
Sinterklaasfeest
Zaterdag middag 28 november zou Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten bij SOS-Kwieksport
langskomen. Hij had niet zoveel tijd maar om niet langs SOS-Kwieksport te komen, dat kon hij echt
niet maken. Eerst werd er door een aantal Dames een leuk toneelstuk opgevoerd waar alle jongste
jeugd en ook ouders intens van genoten. Hierna kwam de Sint met grote snelheid en getoeter in een
versierde bus aangesneld. De Sint nam voor elk team even de tijd om mee te praten. Iedereen
kreeg een leuke cadeautje en na afloop was er nog een heerlijke zak snoep. Het was een geslaagde
middag. Alle medewerkers van deze middag Bedankt!!!!!!!!
Vrijwilligersmarkt
Aansluitend op de jaarvergadering van 2 november had het bestuur op maandagavond 23 november
deze vrijwilligersmarkt opgezet. Er waren aardig wat ouders op de oproep afgekomen om zich te
laten voorlichten over wat elke commissie zoal doet en wat zij als ouder hieraan kunnen bijdragen.
Je kon een gesprek aangaan met: - Technische commissie
- Evenementen commissie
- Kantine commissie
- Sponsor commissie
- Bestuur
Er waren ouders die zich meteen hebben aangemeld om lid of te willen helpen bij één of meerdere
commissies of bestuursfunctie. Deze avond zal nog een vervolg hebben, of er volgt nog een gesprek
of u wordt uitgenodigd door een commissie. Als er nog ouders of leden zijn die deze avond niet
aanwezig konden zijn, maar die wel een functie of willen helpen bij één van deze commissies, geef
je dan op bij iemand van het bestuur. Alvast bedankt.
Kerstbingo
Zondag 13 december 17.00 uur was het weer tijd voor de Kerstbingo. Onder leiding van Tim
begeleid door Nigel (muziek en beelden) werd in een gezellig versierde kantine de kerstbingo
gedraaid. Het was lekker druk en er waren mooie prijzen te winnen. Er was weer bediening
aanwezig, dus iedereen kon zich goed concentreren op de getallen. Tussen door kon er noch
genoten worden van een heerlijke saté of hamburger schotel. Tegen een uur of 21.00 ging iedereen
voldaan en met een blij gevoel naar huis. Ook dit evenement was geslaagd. Iedereen bedankt, zeker
Jill.
Kerst diner voor de jeugd.
Ook dit jaar, zondag 20 december, had de Evenementen commissie voor onze jeugd een kerstdiner
georganiseerd. Dit jaar was het lekker gourmetten. Er werd aardig wat gegeten en gedronken
(limonade hoor). Na het heerlijke toetje was het tijd voor het gebruikelijke ontbranden van de
sterretjes. Het was allemaal erg lekker en gezellig. Na iedereen een hele fijne kerst te wensen was
het tijd om naar huis te gaan. Evenementen commissie namens alle jeugd heel erg bedankt.
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VERVOLG: DE LAATSTE ACTIVITEITEN
Nieuwjaars receptie.
Met de oliebollen, appellappen en champagne nog in mijn lijf ging ik zondag 3 januari 2016 naar de
kantine van SOS-Kwieksport waar de nieuwjaarsreceptie plaats vond. Onder het genot van een
drankje en een hapje (oliebollen van Kees en een sateetje) werden de nieuwjaarswensen
uitgesproken. Het was niet zo druk (iedereen zat zeker nog vol ???????????) maar wel gezellig.
Jeugd Scheidsrechter cursus
11 Januari 2016 is onder leiding van Rob Nulle de jeugd scheidsrechter cursus van start gegaan.
Hieraan doen vier ouders, de DBJ en drie JCJ mee. Deze cursus bestaat uit 2 theorieavonden (11
januari en 3 februari) en 1 praktijk avond (25 of 26 februari). Diegene die dit halen mogen dan de E
en F jeugd fluiten. Hierna kan je de BOS cursus doen en dan mag je ook de D-jeugd fluiten. Hierna
kan je nog verder voor het echte werk. Als je deze cursus hebt gevolgd mag je alles fluiten (jeugd
en senioren) tot de regionale klasse.
Ik wens jullie allemaal heel veel succes.
Laten we hopen dat we er een aantal scheidsrechters uit deze groep krijgen.
Thema avond
27 januari werd er in de kantine een thema avond gehouden Lang leve de Sportouder. Er waren
± 20 ouders op deze avond afgekomen, daar waren we erg blij mee. Tijdens deze avond gingen we
in op het sportplezier van kinderen en de rol die ouders daarin kunnen hebben. Samen proberen we
de vraag “Wat kan er verwacht worden van de ouders langs de zijlijn?” te beantwoorden.
De beginnende ouders, de trainers en/of coaches en de bestuurders gingen tijdens de avond samen
het gesprek aan over het vergroten van het sportplezier van de kinderen en welke rol zij daar
allemaal in spelen.
Onder leiding van Henne van Es, medewerkster Veilig Sport Klimaat, werd het een hele geslaagde
avond waar we allemaal veel van hebben geleerd. Voor de ouders die deze avond niet konden
bijwonen ligt er in de kantine nog een brochure over dit onderwerp in de kantine of vraag het aan
iemand van de TC.
Ouders bedankt voor het komen en Henne bedankt voor de leuke enthousiaste/inspirerende uitleg.
Rommelmarkt
30 januari 2016 hielden we de tweede rommelmarkt. Gelukkig waren er een paar leden die wat
nieuwe (oude gebruikte) spullen hadden gebracht. De weerberichten zagen er niet zo goed uit, dus
waren we bang dat de opkomst niet zo groot zou worden. Gelukkig viel dat mee, zodat we toch nog
een opbrengst van € 240,- hadden.
Eind maart willen we de laatste rommelmarkt houden maar dan hebben we nog wat spullen nodig.
Dus heeft u nog oude, in goede staat, gebruikte spullen die u weg doet geef ze aan ons. De
inkomsten komen ten goede aan jeugd (bv. de bekostiging van de bus voor het kamp). Alle
medewerkers bedankt voor jullie inzet.
Dit waren zo ongeveer de activiteiten van de laatste maanden, je ziet de vereniging zit niet stil.
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KOMENDE ACTIVITEITEN
Dart toernooi. De datum hiervan hoort u binnenkort.
Poker avond. Ook hiervan is de datum nog niet precies bekend.
3 maart Informatieavond voor alle kantine vrijwilligers
6 maart CPC loop. Jammer genoeg kan dit geen doorgang vinden omdat er al
teveel inschrijvingen zijn. Eigenlijk te gek voor woorden dat je als Haagse
vereniging niet meer in kan schrijven. Hoe lang van te voren moet je dat dan
doen? Eén jaar !?!?!?!?
8 maart Jantje Beton Collecte
20 maart Paasbingo. Aanvang 18.00 uur. Er zijn weer mooie prijzen te winnen
en het wordt weer reuze gezellig. Dus komen!!!!!!!!
26 maart Rommelmarkt. Dit is de laatste rommelmarkt van dit seizoen. Heeft u
nog goede gebruikte spullen of kleding die u niet meer gebruikt geef ze aan ons.
Dan kunnen wij ze verkopen. De opbrengst komt ten goede aan de jeugd.
Wilt u ze nu al kwijt bel even Piet van der Starren 0641117541
15 april SOS-Kwieksport Fair, aanvang 18.00 uur
5 mei tot 8 mei Jeugdkamp
15 mei Toernooi Zaanstreek
21 mei Jeugd Bingo
28 mei 5 Euroclub Eetavond. Aanvang 18.00 uur
4 juni NHV Regiofinales op het SOS-Kwieksport veld
.. juni Familiedag
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LEDENWERFACTIE
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden zowel senioren als jeugd. Gelukkig hebben
er zich de laatste tijd weer nieuwe leden aangemeld maar we zijn nog steeds te klein,
zeker het aantal senioren is minimaal. Om als vereniging een bestaansrecht te hebben
moeten we groeien.
Daarom de vraag aan IEDEREEN….HELP je vereniging aan nieuwe leden!
Er zijn nog genoeg mensen en jeugdigen die nog niet aan sport doen! Vraag je familie,
kennissen, vrienden om eens gezellig te komen kijken wat een geweldige vereniging wij
zijn en hen tevens aansporen te komen sporten bij ons!!!
Ook oud leden die door omstandigheden gestopt zijn, zijn natuurlijk weer van harte
welkom!!

TOT SLOT – OPROEP!!
Tot voor kort konden we in “ons krantje” leuke items lezen.
Zoals:

WIST U DATJES……
ZIEKENBOEG…

Ook staat er op de SOS-Kwieksport Site verslagen. Dit gedeelte is er om wedstrijd
verslagen op te zetten. Jammer genoeg gebeurt hier niets mee. Als er van nu af aan elke
week van elk team een klein wedstrijd verslagje gemaakt kan worden, zou dat erg leuk
zijn. Je kan dit verslagje mailen naar onderstaand e-mail adres. Dus leden en ouders van
jeugdleden doen. Zo weten we hoe het met elk team gaat.
Andere onderwerpen zijn ook van harte welkom.
Helaas zijn deze items om niet verklaarbare reden ineens verdwenen.
Erg jammer… dus OPROEP om dit weer op te starten.
Heb je iets grappigs of belangrijks te melden, geef het door aan Piet van der Starren:
piet@timstarren.nl
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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
al weer 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/

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!
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NIEUWE LEDEN
Afgelopen periode hebben zich 2 nieuw leden aangemeld:
Francois Loiseleux
Anna Tieleman

- Heren Senioren
- E-Jeugd

VAN HARTE WELKOM EN VEEL HANDBALPLEZIER!

RECREANTEN
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond herhalen we nog even deze oproep Jim de Beauvesier
Watson is begonnen om een heren recreanten team te formeren. Hij heeft al een aantal
spelers maar net niet genoeg. Zijn er ouders of oud leden die dat wel zien zitten, meld je
dan aan bij Jim. jdebeauvesier@outlook.com
Tel: 06-18676027 Recreanten spelen 1 keer in de drie weken zowel op het veld als in de
zaal. Trainen kan natuurlijk ook maar dat moet onderling dan even afgesproken worden.
Ook onze dames recreanten kunnen nog een aantal speelsters gebruiken, aanmelden bij
Mieke Jansen.

WIST U DATJES
Wist u dat:
-

Dat Jill (de coach van DBJ) in verwachting is. Namens de hele vereniging
van harte gefeliciteerd!!

-

We nog steeds op zoek zijn naar een jeugdsport coördinator

-

Ook zoeken we mensen die de sponsor commissie kunnen versterken

-

Dat onze jongens C-jeugd elke week verliezen maar dat ze toch lekker blijven
doorspelen en dat het steeds beter gaat. Ga zo door mannen.

-

De spelregels toch wel erg moeilijk zijn bij handbal. Vraag dat maar aan onze DBJ.

-

Dames 1 heel goed hebben gespeeld tegen Hellas. Ga zo door dames.

-

Er folio op de ramen in de kantine is aangebracht

-

De stoelen in de kantine opnieuw worden bekleed

-

Als u ook leuke wist u datjes heeft dit door kan geven aan Piet v/d Starren

-

Hierboven u wist u datje had kunnen staan
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SPONSORS GEZOCHT
De afgelopen maanden zijn we als sponsorcommissie druk bezig geweest met het zoeken naar
nieuwe kledingsponsors. Dit had de eerste prioriteit omdat we alle leden in nieuwe kleding wilde
steken. Inmiddels zijn alle leden voorzien van kleding maar zijn we nog wel op zoek naar sponsors.
Momenteel hebben we nog 1 team zonder sponsor:
Gemengde D-jeugd
Maar sponsoring gaat over meer dan enkel wedstrijdkleding. Denk bijvoorbeeld aan reclameborden,
advertenties in het programmaboekje of op de site, bijdrage aan het jeugdkamp of een cadeaubon/prijs. Kortom er is zoveel meer mogelijk, dan enkel sponsoring in geld.
We zijn altijd op zoek naar bedrijven/ instellingen of particulieren die onze club willen steunen in
welke vorm dan ook.
Vandaag de dag moet een sponsor het onze club gunnen, maar wij kunnen als vereniging ook veel
betekenen voor de lokale middenstand. Hier willen wij als sponsorcommissie altijd meedenken met
de ondernemer.
Mocht u een potentiele sponsor kennen/weten of wilt u meer informatie, neem dan contact op met
de sponsorcommissie!
We hopen dat we met uw hulp weer nieuwe sponsors te werven.
Roy van Leent
Telefoon: 06-34553178
E-mail: sc@soskwieksport.nl

SPONSORCOMMISSIE LEDEN
GEZOCHT
Naast het zoeken naar sponsors zijn we momenteel met de sponsorcommissie ook op zoek naar
nieuwe commissie leden.
We hadden als commissie al een vacature open staan voor een nieuw lid, hier is een nieuwe
vacature bijgekomen. De sponsorcommissie is een actieve groep mensen die vaak achter de
schermen de vereniging financieel gezond proberen te houden. Het is geen commissie waar je
wekelijks naar toe hoeft, maar we komen wel structureel bij elkaar. Ben je commercieel of ben je
mondig, dan is dit echt een commissie voor jou!
Ben je geïnteresseerd, neem dan geheel vrijblijvend contact met me op.
Roy van Leent
Telefoon: 06-34553178
E-mail: sc@soskwieksport.nl
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BARROOSTER
BELANGRIJKE WIJZIGING IN DE
BARINDELING.
Vanaf het nieuwe buitenseizoen gaan er enkele wijzigingen in het indelen van het
barrooster plaatsvinden. Voorheen werden er mensen toegewezen om op een bepaalde
datum en tijd de bardienst te draaien. Wij willen wat nieuws aanbrengen, omdat er
mensen zomaar wegbleven of niet wisten dat ze bardienst hadden.
Vanaf het komende buitenseizoen gaan we teams aan een bepaalde datum toewijzen.
Het is de bedoeling dat de ouders en of de leden uit het team zelf onderling af spreken
wie er bardienst gaat draaien.
Op donderdag 3 maart zal er een informatieavond plaatsvinden om alles over de
bardienst te vertellen, denk bij voorbeeld aan het uitzetten van het alarm, werking van
de kassa, de frituur enz., enz. wij roepen alle ouders en de leden boven de 18 op om
die avond aanwezig te zijn in de kantine. De kantine gaat open om half acht, om acht
uur gaan we beginnen en het zal ongeveer 2 uur duren.
Laat even weten of je komt.
Annelies en Marijke
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SOS-KWIEKSPORT SHOP
De enige echte SOSKwieksport Polo van Hummel.

Nu beschikbaar:
 M
 L
 XL
 XXL
Te verkrijgen voor

Ballen in diverse maten
en kleuren.

€ 22,50

SOS-Kwieksport sleutelhanger met
winkelwagenmuntje
Te verkrijgen voor

€ 2,50

Te verkrijgen voor maar

€ 22,50
Bestellen kun je bij:
- Roy van Leent
- Mariska van de
Beek
Zijn zij niet op de
vereniging, dan kun je
altijd mailen naar
sc@soskwieksport.nl

SOS-Kwieksport mini tenue
Te verkrijgen voor slechts

€ 8,00

NIEUW
mini Tenue

De opbrengsten
van de
merchandise lijn
zullen volledig
ten goede
komen van onze
vereniging.
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DE VRIENDENLOTERIJ
Het afgelopen jaar hebben we in iedere nieuwsbrief de Vriendenloterij laten terugkomen.
Toch merken we dat er nog veel onduidelijkheid is over de sponsoring van de
Vriendenloterij.

We vragen u niet om zelf mee te gaan spelen!! (Uiteraard mag dit wel)
Iemand die al meespeelt bij de Vriendenloterij speelt altijd mee voor een goed doel.
Ook als deze persoon nooit een goed doel heeft opgegeven. Dan vult de Vriendenloterij dit
zelf in, ongemerkt.
Mensen die al meespelen met de Vriendenloterij steunen dus ongemerkt een goed doel.
Dit kost de persoon die meespeelt met de Vriendenloterij niets extra’s!!

Onze vereniging (sponsorcode 310132) is aangesloten bij de Vriendenloterij en kan
daarom ook uw goede doel zijn! Kijk op www.vriendenloterij.nl
Vraag na bij buren, kennissen, familie, collega's, etc. of zij ook meespelen met de
Vriendenloterij en laat ons dit weten.
Het omzetten van goede doel kan ontzettend gemakkelijk:
 Neem het formulier mee uit de kantine
 Download het formulier van onze site
 Bel de vriendenloterij (0900-300 1400)
 Neem contact op met Roy van Leent (sc@soskwieksport.nl)

Als jij de gegevens doorstuurt van iemand die al meespeelt,
krijg je van ons een aanbrengpremie van € 10,00!

Van elk meespelend lot dat SOS-Kwieksport als goede doel heeft,
ontvangt onze vereniging € 77, - per jaar!
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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 € 32,- 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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CONTACTPERSONEN EN INFORMATIE
Opgericht 18 september 1935
ING-Bank – rek.nr. NL35 INGB 0000 55 22 90
Website: www.soskwieksport.nl
E-mail bestuur: bestuur@soskwieksport.nl

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

ALGEMENE CONTACTGEGEVENS
Functie:

Naam:

Telefoonnummer:

E-mail:

Voorzitter

Robert Taal

062 - 774 69 72

E-mail

Algemeen secretariaat

Monique Rolvink

065 - 232 44 77

E-mail

Penningmeester

Daniël Broeke

064 - 427 41 34

E-mail

Wedstrijdsecretariaat

Mieke Jansen

070 - 329 78 53

E-mail

Voorzitter Technische commissie

Jolanda Heidt

064 - 028 53 51

E-mail

Voorzitter Evenemente commissie

Tijdelijk vacant

Voorzitter Communicatie Comm. + Lid bestuur

Tim van der Starren

062 - 427 57 15

E-mail

Voorzitter Sponsorcommissie + Lid bestuur

Roy van Leent

063 - 455 31 78

E-mail

Scheidsrechters-coördinatie

Mieke Jansen

070 - 329 78 53

E-mail

Jeugd Sport Coördinator

Vacant

Nieuwsbrief

Erwin de Haan

Beheer Clubhuis

Annelies Boer

E-mail
061 - 096 37 59

E-mail

ADRESGEGEVENS
Functie:

Naam:

Adres

Postcode en woonplaats

Algemeen Secretariaat
Wedstrijdsecretariaat
Inleveren Formulieren

Monique Rolvink
Mieke Jansen
Monique Rolvink

Hooghalenstraat 13
Titus Brandsmastraat 267
Hooghalenstraat 13

2545 WJ Den Haag
2286 RJ Rijswijk
2545 WJ Den Haag
2545 NT Den Haag
Telefoonnummer: 070-3669076

Clubhuis SOS-Kwieksport

Bentelostraat 100

TRAINERS EN COACHES (SEIZOEN 2015-2016)
Team:

Naam:

Naam:

Tel:

Tel:

F-jeugd

Kailey Heidt

E-jeugd 1

Ingrid de Haan

Rita Pinhiero Casimiro

062 744 74 01

064 246 81 71

E-mail

E-mail

E-jeugd 2

Desiree Rolvink

Amy Bender

064 634 18 88

063 839 63 06

E-mail

E-mail

DD-jeugd 1

Kaylee Cramer

Martijn Verhees

061 749 18 04

061 483 88 67

E-mail

E-mail

HD Jeugd 1

Jeroen Storm

Peter Linnenbank

064 124 12 02

DBJ 1

Jill Goldman

Mariska van Beek

062 295 16 23

DS 1

Cees Helleman

061 713 75 77

E-mail

DS R

Anne Kat-Scholte

062 396 14 32

E-mail

HS 1

Zsigmond Makay

065 579 78 66

Richard van Trommelen

064 118 08 50

Email:

Email:

E-mail

E-mail
061 360 24 47

061 098 23 49

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail
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ONZE KLEDINGSPONSORS
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