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VAN DE VOORZITTER
Beste SOS-Kwieksporters,
Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar. Wat is dit seizoen snel gegaan en wat is er veel
gebeurd. Veel goede dingen en ook veel dingen die we liever niet hadden zien gebeuren.
Maar goed niet voor niets alle positieve spreekwoorden en gezegden die in de loop van de
tijd hun bestaansrecht hebben verworven.
‘Na regen komt zonneschijn‘
Wat was vandaag een mooie dag. Het was vandaag(21 juni 2015) de traditionele
familiedag. Deze dag begon volop in de regen en ook tijdens het sport en spel evenement
in de regen de opdrachten afgewerkt. Maar wat sluiten we de dag mooi af. In de zon met
zijn allen nagenieten van een mooie dag. Maar liefst 14 ingeschreven teams en 125
inschrijvingen voor de BBQ. De evenementen commissie en alle vrijwilligers bedankt voor
deze mooie dag!
‘Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen’
Zaterdag 20 juni hadden wij het afsluitingsfeest. Wat een gezellig feestje! En wat zijn er
leuke prijzen gewonnen tijdens de 5€ clubloterij. Onze sponsor DJ-Jes was weer onze DJ en
hij begint steeds meer zijn draai te vinden. Hij had ook nog een mooie verassing voor ons
in petto. Erik Dikeb bekent van Aprés ski hits zoals de pizzahut passeerden de revue.
Zelden zo’n lange polonaise voorbij zien komen. DJ-Jes en Evenementen commissie
bedankt voor deze mooie avond, ik heb nog steeds pijn in mijn voeten van het dansen!
‘Aan alle het goede komt een eind’
Het seizoen is bijna afgelopen. We hebben nog één toernooi te gaan en dan gaan we met
zijn allen een korte periode van rust in. Gelukkig is dit spreekwoord niet volledig op ons
van toepassing. Na de zomervakantie gaan we er weer vol voor! Nieuwe teams, nieuwe
begeleiders en nieuwe evenementen.
Vandaag heeft mij weer doen inzien waar SOS-Kwieksport goed in is. Gezelligheid en
sportiviteit gaan hand in hand. We hoeven echt niet de beste te zijn. Als we er maar plezier
in hebben. Ik ben zelf van mening dat dit is waar wij ons op moeten richten willen wij nog
meer groei en ledenbehoud realiseren. Een mooie doelstelling voor seizoen 2015-2016.
Zet de datum 26 september 2015 boor ons 80 jarige jubileum alvast in je agenda! Dit
mega feest mag je niet missen!
Voor nu een hele fijne zomervakantie! Geniet ervan, neem even handbalrust en zorg
ervoor dat je na de zomer weer volop kan knallen!
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Alle vrijwilligers weer bedankt voor de inzet en ga zo
door!
Met vriendelijke groet,
Robert Taal
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PENNINGMEESTER EN BESTUUR
Van de OUDE penningmeester
Begin 2014 heb ik aangegeven met het penningmeesterschap te willen stoppen.
Indien mogelijk per Algemene Leden Vergadering van november 2014.
Na ruim 7 seizoenen er mee bezig te zijn geweest vond ik het tijd voor nieuw bloed.
Gelukkig kwam Daniël Broeke op ons pad om zich voor deze taak aan te melden.
Op de ingelaste Bijzondere Leden Vergadering werd hij benoemd. Daarna zijn we de
overdracht in werking gaan zetten. Per 1 juni 2015 lopen alle betalingen nu via Daniël.
Rest mij een ieder te bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en de prettige
samenwerking. Zonder anderen tekort te willen doen (!) wil ik toch graag Annelies Boer
(alle bonnen, kampfinanciën, maandoverzichten, et cetera en het geld altijd voor elkaar) en
Kees van der Meer (zonder Kees was het mij zo lang zeker niet gelukt) nog extra bedanken
voor de doorgaans vlekkeloze lange samenwerking.
Om Daniël te ondersteunen blijven Kees en ik voorlopig nog even in de buurt tot dat
binnenkort alle ins en outs van zowel de Vereniging als de Stichting hem duidelijk zijn.
Ik ga er wel vanuit dat hij uw volledige medewerking gaat krijgen. Daniël zet hem op !!
Met vr. groet, Harrie Wierenga

Van de NIEUWE penningmeester
Voor diegene welke niet op de extra bijzondere ledenvergadering zijn geweest, stel ik
mijzelf nog even voor.
Mijn naam is Daniël Broeke (33) en zal vanaf 1 juni als penningmeester de taken van
Harrie en Kees gaan overnemen. Ik werk bij Dura Vermeer Railinfra in Den Haag en
Hoofddorp als calculator en reken ik aan (tram)spoor- vernieuwingsprojecten voor Prorail
en de gemeentelijke vervoersbedrijven in de vier grote steden. Naast mijn dagelijkse werk
ben ik secretaris bij het Wijkplatform Morgenstond.
Om de overgang soepel te laten verlopen, worden nog lopende zaken zoals enkele
betalingsachterstanden in contributie door Harrie afgehandeld.
Omdat de ervaring leert dat oplopende achterstanden steeds moeilijker worden te voldoen,
heeft het bestuur besloten om bij achterstanden in betalingen, strenger beleid te gaan
hanteren. (zie hieronder).
Verder vertrouw ook ik er op dat we een prettige tijd met elkaar tegemoet gaan.

Van het Bestuur
Met ingang van het nieuwe seizoen, zullen, inzake betalingsachterstanden, de volgende
aanvullende maatregelen gehanteerd gaan worden.
Indien incasso’s niet kunnen worden geïnd, zal er direct met (de ouders van) het
betreffende lid contact worden gezocht om te kijken wat de oorzaak is van de mislukte
incasso. Het betreffende lid moet binnen diezelfde maand het verschuldigde bedrag alsnog
zelf overschrijven. Als dit niet lukt kan er een dispensatie van maximaal twee maanden
worden verstrekt. (Verzoek indienen bij de penningmeester). Achterstanden van meer dan
1 kwartaal zijn niet toegestaan en resulteren normaliter in een speelverbod. Er zal na drie
aanmaningen een incassobureau worden ingeschakeld op kosten van het betreffende lid.
Alleen in bijzondere financiële omstandigheden beslist het bestuur over aanvullende
betalingsregelingen. Hiertoe dient het lid aan het bestuur om een betalingsregeling te
vragen, waarop het bestuur binnen een maand hierover een besluit neemt.
Wij vertrouwen erop dat u het in het nieuwe seizoen niet zover zult laten komen!
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TECHNISCHE COMMISSIE
Het einde van het seizoen nadert en we zijn volop bezig om alles te regelen voor volgend
seizoen. We hopen natuurlijk dat iedereen lekker blijft handballen!
We hebben veel nieuwe jeugdleden, vooral in de jongste leeftijd. Daar zijn we uiteraard
heel erg blij mee, maar helaas hebben we dit seizoen ook afscheid moeten nemen van de
HAJ.
Elk team heeft een trainer / coach nodig om het team te begeleiden tijdens de wedstrijden
en als aanspreekpunt te fungeren voor de vereniging. Ook voor aankomend seizoen is dit
gelukt, waar wij erg blij mee zijn.
We willen graag dat alle teams, behalve de F-jeugd, twee keer per week kunnen trainen.
We zijn daarom al druk bezig met de zalen. Helaas weten wij op dit moment nog niet hoe
dit gaat verlopen.
Zie hieronder de team indeling met als aantekening daarbij, als er nog spelers in de
leeftijdsgroep van de E-jeugd bij komen, dan worden er drie teams gevormd en zijn wij
genoodzaakt om de teams uit elkaar te halen.

F-JEUGD

G-JEUGD

E-JEUGD

Ruben Biever

Kaylee Schreuders

Roos Bekooy

Kenza Acherrat

Kelvin de Roo

Charissa Kalloe

Lorena Kalloe

Roxanne Daroen

Dounia el Kabazi

Kiki Bekooy

Widian Akachar

Joy Rimmelzwaan

Nora el Khabazi

Rana Aksoy

Fay Linnenbank

Kai de Beauvesier

Precious da Cruz

watson

Keano de Beauvesier
Watson

Xavino

Janeva v Oostbrug

Dania Daamen

Lorenzo den Boer

Manon Veenhoff

Evelien Ozsen

Sophie Grand
Alice Feitz
Trainer Kailey Heidt

Trainers Ingrid en
Sonja de Haan

Trainer Desiree
Rolvink & Amy
Bender
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DD-JEUGD

HD-JEUGD

DB-JEUGD

Senna Bal

Mischa Nielsen

Sandra Rolvink

Chanchela Duyvenstein

Mitchell Kooistra

Melina Athanassiadis

Anouk vd Ham

Kevin Broeckhuijsen

Joy Zoetekouw

Dayenne vd Ham

Boy de Boer

Kelsey v Haeren

Sherida Krijbolder

Sali Karatas

Caya vd Weg

Ying Ying Hu

Achraf el khabzi

Lexi Lapré

Malika Brugnetti

Owen Linnenbank

Nina v Beek

Sharona Rennes

Mick Steegers

Linda Rolvink

Jamie de Roo

Ilona Bal

Romy Veenhof

Tanita Borissova

Aya Ali
Trainers:

Trainers :

Martijn Verhees

Jeroen Storm

Kaylee Cramer

Peter Linnenbank

Trainer :
Jill Goldman

OPROEP NIEUWE TC-LEDEN
Bij deze willen wij als technische commissie een beroep doen op alle leden / ouders om
eens na te denken om een rol te vervullen in onze technische commissie. We zijn op zoek
naar leden / ouders die ons kunnen helpen in de organisatie en voorbereidingen van
toernooien, een notulist, iemand die ons kan helpen bij de zaalhuur en aanwezig willen zijn
bij competitie dagen.
Wij zijn ook nog op zoek naar mensen die ons wedstrijdsecretariaat kunnen komen
versterken.
Maar…we zijn ook heel blij met ouders die het leuk vinden om ons bij activiteiten te
ondersteunen maar verder geen verplichtingen willen aangaan in de technisch commissie.
Wij van de technisch commissie zullen tijdens de familiedag allen aanwezig zijn om jullie
vragen te beantwoorden en jullie te enthousiasmeren voor datgeen wij als technische
commissie voor de vereniging betekenen.
Er is niets leukers om je kind te zien handballen en zelf ook nog iets moois voor de club te
kunnen betekenen!
Sportieve Groet,
Jolanda Heidt, Esther Zoetekouw & Annelies Boer
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AFGELOPEN ACTIVITEITEN
28 maart Rommelmarkt
Door een beetje reclame werd deze rommelmarkt goed bezocht en was de verkoop aardig, ongeveer
€ 300,-. Deze inkomsten komen ten goede aan de jeugd.
Volgende rommelmarkt is in oktober, dus heeft u nu al goede gebruikte spullen die u weg wilt doen,
bewaar ze voor ons. Kunt u ze echt niet opslaan geef dan even een belletje naar Piet v.d. Starren.

29 maart Paas Bingo
Het was deze middag/avond lekker druk en erg gezellig. Er waren mooie prijzen te winnen en
iedereen ging er dan ook fanatiek tegenaan. Voor diegene die het gemist hebben was het erg
jammer, volgende keer moet je echt komen. Organisatie, vooral Jill, bedankt.

17 april SOS-Kwieksport Fair
Bij deze activiteit waren er allerlei spelletjes, workshops en geknutseld. Er was ook nog een
luchtkussen. Ondanks de kou was het erg geslaagd. Ook hierbij was de organisatie geweldig,
bedankt.

25 april Lady’s nicht
Heren waren op deze avond niet uitgenodigd dus kan ik er niets over vertellen. Maar wat ik gehoord
heb was het heel erg leuk. Met kledingstandjes, verschillende aparte drankjes en een bingo waar
leuke dingen mee waren te winnen. Het was erg geslaagd. Zeker om te herhalen. Ook hier een
dankwoord voor de organisatie.

14-17 mei Jeugdkamp
Het thema van dit jaar was kabouters. Donderdag ochtend stonden de meeste jeugdleden
omgekleed en wel bij de kantine. Hele kleine kabouters en hele grote kabouters. Voor de
allerkleinste was het heel erg spannend, want die hadden dit nog nooit meegemaakt. Een heel
weekend weg zonder hun ouders. Aan de gezichten van sommige ouders was het ook te zien, hun
kind een paar dagen weg, hoe moet dat gaan. Gelukkig werden ze gerust gesteld door de andere
ouders met de woorden dat de leiding al vele jaren ervaring hiermee heeft. De bus ging op tijd weg
en de reis verliep voorspoedig. Na de tassen controle en het indelen van de kamers kon het kamp
beginnen. Van het verloop van het kamp kan ik alleen over de zaterdag vertellen. Zaterdag ochtend
ging de oudere jeugd met een aantal leiding paintballen. Het was heel leuk, behalve voor Robert
want die kwam blauw/paars terug. Hij was helemaal lek geschoten. ’s Middags waren er allerlei
spellen per team waar iedereen fanatiek aan mee deed. Hierna lekker barbecueën. Een paar mannen
van de leiding met heren A-jeugd gingen de spook speurtocht uitzetten. Toen het eindelijk donker
werd en het kampvuur brandde mochten de allerkleinsten op pad voor de spookspeurtocht. Het was
een hele enge en leuke tocht. Gelukkig is iedereen heelhuids uit het bos gekomen, niemand hoefde
bij de engerds te blijven. De kleinsten waren na een mooi verhaal al in slaap gevallen en de oudsten
bleven nog heerlijk bij het kampvuur na kletsen. De volgende dag was het alweer tijd om op te
ruimen, koffers/tassen inpakken en het laatste spel spelen. Na een lekker broodje kwam de bus.
Inpakken en toen op weg naar Den Haag, Bentelostraat SOS-Kwieksport. Daar aangekomen stonden
de ouders al met smart te wachten op hun kind, dat was toch wel lang. Al wilden alle kinderen best
nog wat langer op kamp blijven. Op het veld werd nog even verteld wat er zoal op het kamp was
gedaan en werd er door de Dames B-jeugd nog een uitvoering gegeven die ze op de bonte avond
ook hadden gedaan. Iedereen die mee was gegaan op kamp deed mee. Het was geweldig om te
zien. Nog even een foto van iedereen die was meegegaan en toen vermoeid maar voldaan naar huis.
Het was weer een geweldig kamp.
Langs deze weg wil ik de leiding en zeker ook de Dames 1 heel erg bedanken voor jullie
inzet dit weekend. Ook heren A bedankt voor de leuke en enge spookspeurtocht.
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VAKANTIE TIJD
Nog een paar weken en dan begint de zomervakantie. Het handbalseizoen is afgelopen en
we gaan genieten van een paar weken rust. Meestal is dan de kantine ook een paar weken
gesloten. Maar er zijn een aantal leden die graag op vrijdagavond nog wat willen voetballen
of een andere sport beoefenen. Daarom is de kantine vrijdagavond van ongeveer 19.00 uur
tot …………. uur geopend voor alle leden.
Dat willen we ook gaan proberen op woensdag middag. De kantine is dan open vanaf
ongeveer 11.30 uur tot 15.00 uur (of langer). Je kan dan met je vriendjes of
vriendinnetjes lekker komen sporten. Omdat dit nog niet helemaal zeker is komt hier een
melding van op de SOS-Kwieksport site. Dus vergeet niet af en toe op deze site te kijken of
de kantine op woensdag middag open is. Verder wens we jullie een hele prettige vakantie
toe.

LEDENWERFACTIE
We blijven op zoek naar nieuwe leden zowel jeugd als senior leden. Nieuwe leden hebben
we hard nodig om als handbalclub te kunnen blijven bestaan. Help je vereniging en probeer
nieuwe leden te krijgen. Neem vrienden, familie en kennissen mee naar het veld, zodat ze
kennis kunnen maken met onze vereniging. Ook oud leden zijn van harte welkom, kom
weer eens langs, want ik weet zeker dat je het spelletje handbal en alles daaromheen mist.

RECREANTEN
Aansluitend op het voorgaande is Jim Beauvesier Watson 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.

jdcbeauvesier@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

IVA-CURSUS EN REANIMATIE CURSUS
In de vorige nieuwsbrieven was daar iets over geschreven. Door te weinig aanmeldingen
konden deze activiteiten helaas niet plaats vinden. Na de vakantie zullen we nogmaals
proberen om deze cursussen doorgang te laten vinden.
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VVS HEREN JEUGDKAMP 2015
24 – 26 april VVS Herenkamp
Eind vorig jaar, december 2014, was er de 1e bijeenkomst van het 3e VVS
Herenkamp. Daar werd verteld hoe de teams waren samengesteld en wat het
thema was. Het ging dit keer over landen.
Er waren 8 landen: Australië, Mongolië, Mexico, Egypte, Colombia, China,
Schotland en Rusland.
20 februari kwamen al deze teams bijeen voor een gezellige avond en daar
moesten zij met een act hun team voorstellen, daar waren ook punten mee te
verdienen.(niet dat het helpt hoe goed je het ook doet, want de leiding is altijd omkoopbaar een
beetje corrupt, zeg maar)

Er waren hele leuke acts, maar de presentatie van Colombia stak er bovenuit maar
die zaten dan ook aan de…………. De eerste punten werden die avond uitgedeeld
waarbij Colombia gelijk al bovenaan kwam te staan. Vrijdag 24 april werden we
om 6.30 uur verwacht op het parkeerterrein bij Rijswijk –Zuid. Daar kwamen de
teams, de meeste verkleed en wel, op tijd aan. We kregen per app. te horen waar
we naar toe moesten. Dat was naar vliegveld Rotterdam The Hague Airport.
Zouden we dan toch gaan vliegen?
Alleen de Russen die altijd achter lopen, begrepen er geen moer van, dat kwam ook
omdat zij de nieuwe snufjes van telefoon enz. nog niet begrijpen. Gelukkig konden
ze achter de anderen aanrijden zodat ze daar op tijd aankwamen. We werden
opgewacht door drie piloten, Ron, Robert en Paul. We kregen eerst een ontbijt
aangeboden en daarna moesten we ons melden bij de balie om in te checken.
Iedereen moest zijn paspoort laten zien (behalve Feike, vergeten) en zakken en
tassen leeg halen en door de controle poortjes. Ik ben vele jaren met de jeugd mee
geweest en daar werden ook de tassen gecontroleerd, maar wat er bij de heren uit
tassen, zakken kwam, niet te geloven, zelfs strontspray hadden ze bij zich. Enfin,
iedereen kwam er doorheen en we werden door een leuke stewardess naar de
Airbus begeleid. We stapten in en kregen een rondleiding over het vliegveld. Hierna
reden we naar de startbaan. De lampen van de startbaan gingen aan de piloot
kreeg via de toren toestemming op te starten. Met een snelheid van zo’n 120 km/h
gingen we over de baan.
We moesten uiteindelijk terug naar de vertrekhal en daar werd omgeroepen dat de
vlucht van VVS Herenkamp SOS-Kwieksport was gecanceld en dat we ons moesten
melden bij de balie. Hier kregen we een stripboek (daar kan geen Suske en Wiske
tegenop, zo goed), hierin stonden vragen die moesten worden beantwoord en daar
kon je ook de route uithalen waar we naar toe moesten. Het was een mooie route
via Breda naar Antwerpen en zo door. Alle teams kwamen op tijd bij het opgegeven
punt aan. Behalve ……… natuurlijk, de Russen, waaronder ik.
Op deze mooie bergachtige plek konden de mannen gaan klimmen en abseilen.
Diegene die dat niet konden of durfden gingen skelteren.
Nadat iedereen geklommen of geskelterd had was het tijd voor een biertje.
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Maar waar waren de Russen?????????? Wij reden nog steeds rond door het mooie
gebied in België/Luxemburg, we waren iets verdwaald ± 180 km omgereden.
Uiteindelijk kwamen we aan en werden met een Ere Haag en een biertje
ontvangen.
We gingen gelijk weer weg want we moesten op tijd in het hotel zijn voor het diner.
Maar ja, onderweg krijgen de heren toch nog dorst en werd er even gestopt om één
biertje te drinken (uitgezonderd de chauffeurs natuurlijk). Het werden er iets meer,
maar dat kan de pret niet drukken. Robert en Ron zaten inmiddels op heten kolen.
Waar bleven die gasten nou? Gelukkig kwam iedereen aan, jaja ook wij Russen.
Er werd nog een drankje genomen en toen aan tafel, heerlijke schnitzels. De avond
was verder vrij, een aantal gingen het dorp in en de andere bleven gezellig, tot in
de late uurtjes, in het hotel.
De volgende ochtend vroeg op (voor sommige wel veel te vroeg), ontbijten, oude
kleren aantrekken, want we gingen kanoën/kajakken. Omdat we toch aardig op
leeftijd zijn, gaat het instappen niet meer zo soepel als we vroeger gewend waren.
Dat merkte Nico ook want die lag voordat die in de kano zat al in het water. Het
was droog en af en toe kwam het zonnetje door. Maar droog houden zat er niet in.
Een paar kano’s die vooraan vaarden, bleven halverwege de tocht iedereen
opwachten, om ze met veel geroffel (net indianen) aan te vallen en half te
verzuipen. Bij aankomst snel uit de boten en omkleden in de bus. Daar kregen we
een mooi, warm en droog T-shirt van VVS- Herenkamp. Hierna reden we naar
Echternach waar de leiding een Chinees restaurant besproken had. Na het chinezen
even het dorpje verkennen en terug naar het hotel waar alle teams zich gingen
voorbereiden op de avond.
Na het diner was het dan zover, de Bonte Avond. Het was een geslaagde avond
met Sketches (Mexicaans zangduo, Egyptische kamelendrijver met geest uit de
fles), Liedjes uit de Schotse hooglanden, Chinese summaworstelaars,
Australische/Mongoolse dwarsfluitmuziek met dans), Presentatie (de Colombianen
waren nog steeds zo stoned als een garnaal) en Dansen (het Zwanenmeer,
uitgevoerd door het Russisch Ballet). Hierna werd het nog gezellig met karaoke.
Zelfs Ron bleek op deze avond een talent.
Volgende ochtend na het ontbijt spullen inpakken en op weg naar de laatste
activiteit. In Brabant aangekomen gingen we golfen. We kregen uitleg en gingen de
baan op. Ook hier waren weer punten mee te verdienen. Het ging ons allemaal
redelijk goed af, al waren er aardig wat balletjes zoek. Nog even iets eten en
drinken en op huis aan. Aangekomen in de kantine kregen we van de leiding de
uiteindelijke uitslag. Dat was spannend!!!!!!!!!!. Wie had er dit jaar gewonnen!!!!!
Uitslag: Alle teams waren gelijk geëindigd. Dus toch weer corrupt.
Na deze uitslag nog even lekker chinezen en toen naar huis.
Ron,Robert en Paul, heel erg bedankt voor de organisatie van dit weekend.
Het was weer grandioos.
Nogmaals heel erg bedankt namens alle teams
Pietro Starski
ДЕДУШКИ
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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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UISTLAG 5 EURO LOTTERIJ – 20-6
Prijs
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e

Airfryer
La Cubanita bon 4 pers.
Sapcentrifuge Philips
Nescafé Dolce gusto
Superfood pakket
Spellenpakket
Intratuin bon
Avondje bios 2 pers.
Rituals bon
Wijnpakket
Dubbele wand glazen
Bierpakket
IJsblokjesmaker

Lotnr.
93
51
86
79
71
87
39
76
5
106
59
49
101

Winnaar
Bram Lansink
Annelies Boer
Rachel Koeiman
Roger Wierenga
Joke Goldman
Roy van Leent
Jan Jansen
Harrie Wierenga
Mieke Jansen
Erwin de Haan
Aad Boer
Martijn Arnken
Robin van der Linden

.

GEZOCHT NIEUWE LEDEN!!
Onze vereniging is op zoek naar nieuwe leden zowel jeugd als senioren.
Afgelopen seizoen speelden we maar met 1 dames en 1 heren senior team. En dat is echt
te weinig. Dus ken je mensen die nog niet aan sport doen of gestopt zijn met sporten neem
ze eens mee naar het veld. Ook oud leden die weer een balletje willen gooien zijn van
harte welkom.
Wat de jeugd betreft gaat het best goed, maar nieuwe jeugdleden zijn altijd van harte
welkom. Dus jeugd van SOS-Kwieksport neem vrindjes en vriendinnetjes mee naar je
vereniging.

Help je vereniging aan nieuwe leden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NIEUWE LEDEN
Afgelopen periode hebben zich 6 nieuw leden aangemeld:
Nora El Khabazi
Lorena Kalloe
Kiki Bekooy
Kai de Beauvesier Watson
Ayo Ali
Xavinho Oostburg

VAN HARTE WELKOM EN VEEL HANDBALPLEZIER!
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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 2 teams zonder sponsor:
Gemengde D-jeugd
F-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. Afgelopen maand heeft Fred de Haan na 25 jaar sponsorcommissie
afscheid genomen. We hebben hem op gepaste wijze bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren.
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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SOS-KWIEKSPORT SHOP

De enige echte SOS-Kwieksport Polo van Hummel.
Nu beschikbaar:
 M
 L
 XL
 XXL
Te verkrijgen voor

€ 22,50

Ballen in diverse maten en kleuren.

Te verkrijgen voor maar

€ 22,50

SOS-Kwieksport sleutelhanger met winkelwagenmuntje
Te verkrijgen voor € 2,50
Bestellen kun je bij:
Roy van Leent
Is hij niet op de vereniging, dan kun je altijd mailen naar sc@soskwieksport.nl

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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GROTE CLUBACTIE
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Grote Clubactie.
Dit is de gelegenheid om je vereniging te steunen en ook
nog eens kans te maken op waanzinnige prijzen. We gaan
het voor jullie als lotenverkopers ook nog eens
interessanter maken.
We hebben de opzet voor het verkopen van de loten
veranderd. We willen jullie stimuleren om zoveel mogelijk
loten te verkopen. Om dit te stimuleren organiseren we het
volgende.
Van ieder lot van €3,- wat een jeugdlid verkoopt mag het jeugdlid €0,50 zelf houden.
Hiermee steun je de vereniging en ook je eigen portemonnee.
Ieder jeugdlid krijgt een intekenlijst om zo gemakkelijk loten te kunnen verkopen aan
opa’s, oma’s vrienden, familie, buren en kennissen. Van ieder lot mag je €0,50 zelf
houden.
Daarnaast organiseren we 1 dag waarop we als vereniging loten gaan verkopen. De loten
mogen officieel vanaf zaterdag 19 september verkocht worden. Uiteraard gaan we rond
deze datum met de hele vereniging loten verkopen. Hier komen we via Facebook en de site
nog op terug.
Tenslotte verloten we onder de top verkopers ook nog

2 Monster Cable in-ear headphones.
Dus laten we met elkaar zo veel mogelijk loten verkopen.
De loten koper heeft kans op mooie prijzen.
Het is goed voor de club, goed voor je eigen
spaarpot en je maakt kans op een van de
mooie headphones.
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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
Algemeen secretariaat
Penningmeester
Wedstrijdsecretariaat
Voorzitter Technische commissie
Voorzitter Evenementen commissie
Voorzitter Communicatie Commissie + Lid
bestuur
Voorzitter Sponsorcommissie + Lid bestuur
Scheidsrechters-coördinatie
Jeugd Sport Coördinator
Nieuwsbrief
Beheer Clubhuis

Robert Taal
Monique Rolvink

062 - 774 69 72
065 - 232 44 77

E-mail
E-mail

Daniël Broeke
Mieke Jansen
Jolanda Heidt
Vacant
Tim van der Starren

064 - 427 41 34
070 - 329 78 53
064 - 028 53 51

E-mail
E-mail
E-mail

062 - 427 57 15

E-mail

Roy van Leent
Mieke Jansen (interim, dus vacant)
Bart de Koning
Erwin de Haan
Annelies Boer

063 - 455 31 78
070 - 329 78 53
064 - 418 17 57
065 - 365 95 25
061 - 096 37 59

E-mail
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail

ADRESGEGEVENS
Functie:

Naam:

Adres

Postcode en woonplaats

Algemeen Secretariaat
Wedstrijdsecretariaat
Inleveren Formulieren
Clubhuis SOS-Kwieksport

Monique Rolvink
Mieke Jansen
Monique Rolvink

Hooghalenstraat 13
Titus Brandsmastraat 267
Hooghalenstraat 13
Bentelostraat 100

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

TRAINERS EN COACHES (SEIZOEN 2014-2015)
Team:

Naam:

Naam:

Tel:

Tel:

Email:

Email:

F-jeugd

Desiree Rolvink

Jill Goldman

064 634 18 88

062 295 16 23

E-mail

E-mail

E-jeugd 1

Bianca Kraak

Nigel Heidt

062 750 75 50

063 167 83 50

E-mail

E-mail

E-jeugd 2

Sonja de Haan

Ingrid de Haan

062 412 89 74

062 744 74 01

E-mail

E-mail

D-jeugd

Jeroen Storm

064 124 12 02

E-mail

DBJ 1

Tony Groeneveld

064 143 10 34

E-mail

DBJ 2

Robin Hazebroek

063 199 85 05

E-mail

HAJ 1

Bulent Caqlavan

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

Anton Niese

Ron de Bue

061 653 90 50

064 118 08 50

064 575 32 00

065 120 21 10

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail
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ONZE KLEDINGSPONSORS

Pagina 18 van 18

