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VAN DE VOORZITTER
Beste SOS-Kwieksporters,
Iedereen is terug van vakantie en het 1e deel van het veldseizoen is in volle gang.
Ondanks dat ik zelf nog niet de gelegenheid heb gehad veel wedstrijden te bezoeken hoor
ik positieve geluiden en zitten we al in een goede flow.
Dat heeft misschien te maken met het feit dat wij in september 2015 ons 80 jarig jubileum
vieren! Hoe gaaf is dat? Dat SOS-Kwieksport als een relatief kleine vereniging nog steeds
langs en op de handbal velden staat. Ik heb mij even verdiept in de geschiedenis van de
vereniging. Hieronder wat leuke feiten die aansluiten op de vereniging die wij vandaag de
dag nog steeds zijn.
De afkorting S.O.S. Sons of Sport betekent
S.O.S. opgericht is als ontspannings vereniging, wat volgens mij nog steeds in onze
verenigings genen zit
Langst zittende voorzitter was Koos Terhell met 45 jaar;
In 1989 fuseerde S.O.S. met Kwieksport en zo had S.O.S. nu ook een eigen locatie;
Frans van der Linden sr. was de voorzitter van Kwieksport, zijn zoon Frans van der
Linden Jr. is ook nog steeds actief voor de vereniging, met name bij het
schoolhandbal toernooi;
1996 was het jaar dat Heren A Nederlands kampioen werd (Jeroen Storm, Feike van
Schie en Tim van der Starren) waren onderdeel van het team. Zij zijn nog steeds
actief binnen de vereniging;
15 jaar gelden werden de kleedkamers opgeleverd, deze staan er nog steeds keurig
bij door de inzet van de stichting en vrijwilligers.
Zaterdag 26 september is de viering van het mooie feit. SOS-Kwieksport bestaat 80 jaar.
Allemaal van harte gefeliciteerd en wees hier trots op! Dit is iets wat wij met zijn allen
hebben bereikt. Dit doet mij dan ook herinneren waarom vrijwilligers zo belangrijk zijn.
Iedereen, maar dan ook iedereen die wat voor SOS-Kwieksport doet of gedaan heeft,
bedankt voor je inzet!
Het is natuurlijk altijd goed om terug te kijken naar wat er al gedaan is. Ook moeten we
naar de toekomst blijven kijken. Dat doen we dan ook 2 november 2015 tijdens de
algemene ledenvergadering. Meer hierover binnenkort in een separate mailing, maar zet
deze datum alvast in je agenda!
Met vriendelijke groet,
Robert Taal
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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 wedstrijd secretariaat 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 zijn vaak aanwezig bij de wedstrijden of op een
trainingsavond. Hier kunnen wij jullie vragen beantwoorden en jullie enthousiasmeren voor
datgeen waar wij als Technische Commissie voor staan.
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
Angelique vd Vet
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DE LAATSTE ACTIVITEITEN
Het is al weer zo’n 2 maanden geleden dat de laatste activiteiten van het seizoen
2014/2015 werden afgesloten. Dit was op zaterdag 20 juni de feestavond en op zondag de
familiedag met als slot een geweldige bbq!!
De feestavond onder leiding van DJ JES begon erg rustig maar na verloop van tijd werd het
drukker en steeds gezelliger! De kantine was leuk aangekleed wat de gezelligheid ten
goede kwam.
Onder de bezielende leiding van Tim werden de prijzen van de 5 euroclub getrokken!
Er gingen veel leden met mooie prijzen naar huis.
Op zondag 21 juni werd de familiedag gestart.
Het weer zag er niet al te best uit maar dat mocht de pret niet drukken!
Vele mensen waren vroeg aanwezig om de spellen, tenten en luchtkussens uit te zetten.
Om 11 uur begon deze dag met de algemene warming up onder leiding van onze Dames B
Jeugd (bedankt dames!!).
Na deze warming up, het ritme zat er aardig in, werd er met de spellen begonnen.
Er was een ochtend- en middagprogramma. Af en toe viel er een spatje regen, maar dat
deerde niemand en er werd fanatiek doorgespeeld!!
Na de pauze begon het middag programma met vele waterspellen.
Iedereen werd kletsnat, was het niet door de spellen was het wel door de regen!
Jammer genoeg moest het programma iets ingekort worden omdat het steeds harder ging
regenen en het ook kouder werd.
Vlug douchen en aankleden en de bbq kon beginnen!
Inmiddels was het opgehouden met regenen en viel de bbq niet in het water!
Gelukkig maar…te meer daar er zich meer dan 100 mensen voor hadden opgegeven!!
Ik moet zeggen: het was voortreffelijk!! De Belgen zouden zeggen: dat ze er erggg content
mee waren!!
We kijken dus op een geslaagde dag terug!!
Iedereen die deze geweldige dag en feestavond tot een succes hebben gemaakt:
BEDANKT!!!
Een uitzondering wil ik maken door Joke (moeder van Jill) en Jill zelf extra te bedanken
voor de super bbq!!
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LEDENWERFACTIE
Zoals iedereen weet, hebben aan het eind van het seizoen een aantal spelers/speelsters
(zelfs een HEEL Heren B team) hun lidmaatschap opgezegd.
Dit om verschillende redenen (geen tijd…blessures, hoger willen spelen enz.).
Dat is natuurlijk zeer jammer zeker voor een kleine vereniging als de onze.
Gelukkig zijn er ook weer nieuwe leden bij gekomen maar we willen toch graag groeien om
als vereniging voort te kunnen blijven bestaan!
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…

En andere onderwerpen zijn ook van harte welkom.
Helaas zijn deze 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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SCHOOLHANDBAL
Woensdagmiddag 30 september organiseren wij samen met de Gemeente Den Haag weer
een schoolhandbaltoernooi.
Hiervoor hebben we een groot aantal scheidsrechters nodig.
Iedereen vanaf B jeugd mag fluiten!
Ook ouders die de spelregels kennen, zijn van harte welkom!!!
16 Scheidsrechters hebben we dringend nodig!!
Geef je daarom op bij Piet v.d. Starren of Fred de Haan!!
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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 6 nieuw leden aangemeld:
Diago van Ruijven
Thomas van der Hoek
Shelley van Soelen
Sara Brugnetti
Lorenzo den Boer

-

F jeugd
Heren D-Jeugd
Dames 1
E-Jeugd 2
F Jeugd

VAN HARTE WELKOM EN VEEL HANDBALPLEZIER!

RECREANTEN
Aansluitend op het voorgaande is Jim de 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.
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
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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 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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GEBRUIK WEDSTRIJDKLEDING:
Vorige week is het seizoen eindelijk weer begonnen. Vol enthousiasme is er getraind en
weer gespeeld.
Net als ieder seizoen even wat mededelingen van huishoudelijke aard.
De wedstrijdkleding en trainingspakken mogen uitsluitend gedragen worden naar de
wedstrijden.
Er mag niet getraind worden in wedstrijdkleding. Het is eveneens niet bedoeling om in je
nieuwe trainingspak naar de training te komen.
We willen ook de komende jaren er representatief uitzien tijdens de wedstrijden.
- alle spelers / keepers in tenue
- alle trainers / begeleiders met SOS-Kwieksport polo of kostuum
We vertrouwen erop dat we jullie hiermee voldoende hebben geïnformeerd en we zien jullie
graag weer op de veld!!!!!
Het bestuur

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.
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

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

061 360 24 47

E-mail

E-mail

DS 1

Cees Helleman

Hugo Goldman

061 713 75 77

061 339 85 03

E-mail

E-mail

DS R

Anne Kat-Scholte

HS 1

Zsigmond Makay

065 579 78 66

064 118 08 50

Email:

E-mail

E-mail

062 396 14 32
Richard van Trommelen

Email:

E-mail
061 098 23 49

E-mail

E-mail
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ONZE KLEDINGSPONSORS
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