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Redactieteam

CONTACTGEGEVENS

Esmee – Eindredacteur
Sem – Vormgever
Jogchum - Redacteur
Erik – Redacteur
Kevin - Redacteur

Bestuur
Voorzitter: Ronald Maarsseveen
voorzitter@handbalvereniginglelystad.nl

Heb je tips of leuke en interessante input?

Secretaris: Manon van ’t Wout
secretaris@handbalvereniginglelystad.nl
Penningmeester: Mandy Heere
penningmeester@handbalvereniginglelystad.nl

Mail dan naar:
verenigingszaken@handbalvereniginglelystad.nl

Wedstrijdzaken: Yvonne Arnoldt
wedstrijdzaken@handbalvereniginglelystad.nl
Verenigingszaken: Kevin de Block
verenigingszaken@handbalvereniginglelystad.nl
Commissies
Scheidsrechterscommissie
Contact verloopt via ‘wedstrijdzaken’
Kledingcommissie
kledingcommissie@handbalvereniginglelystad.nl
Ontspanningscommissie
ontspanningscommissie@handbalvereniginglelystad.nl
Sponsorcommissie
sponsorcommissie@handbalvereniginglelystad.nl
Toernooicommissie
toernooicommissie@handbalvereniginglelystad.nl
Kampcommissie
kampcommissie@handbalvereniginglelystad.nl
Technische Commissie:
Contact verloopt via ‘voorzitter’ of via ‘verenigingszaken‘
Trainers
Hoofdtrainer: Erik van den Heuvel
Dames B/ Meiden C: Saskia
Heren B/ Jongens C: Sem en Joëll
Gemengd D: Kevin
Gemengd E: Debby

Website NHV: https://www.handbal.nl
Website HVL: www.handbalvereniginglelystad.nl
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INHOUDSOPGAVE
Sponsoren
Onze helden

AGENDA
Paastraining - vrijdag 2 en zondag 4 april
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Koningsdag - dinsdag 27 april

Woordje van...
De voorzitter en de TC

Terugblik
Wat is er gebeurd bij HVL?

Vooruitblik
Wat staat er op de planning?

Interviews
Met Danielle van Hees

Algemene informatie
Onder andere vacatures

Wist je dat?
Leuke weetjes

Verjaardagen
Van harte gefeliciteerd

Sponsor spotlight
Kennis maken met...
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Bestuursvergadering - week 16
Meivakantie - week 17 en week 18
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Bestuursvergadering - week 21
ALV - 12 mei (ovb)
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WELKOM!
Welkom bij deze 3e editie van ‘Het Sprongschot’!
Zoals je kan zien in een ander jasje dan de afgelopen keren. Zoals benoemd in de eerste editie
van dit seizoen, hebben wij na een aantal jaar van afwezigheid weer nieuw leven geblazen in ons
clubblad. Omdat dit, zoals alles binnen onze vereniging, gemaakt wordt door een aantal
vrijwilligers, was het even zoeken naar een stijl en manier waar wij blij mee zijn; en wij denken het
nu gevonden te hebben!
Onder andere in deze editie; lees je wat er ondernomen is in het afgelopen kwartaal, kijken wij
vooruit naar het komende kwartaal, introduceren we een nieuwe rubriek; ’Wist je dat?’ en lees je
een interview met Daniëlle van Hees over haar rol bij de Sponsorcommissie.
Veel leesplezier!
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SPONSOREN
Onze helden
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WOORDJE VAN…
De Voorzitter
Bij het schrijven van dit woord zit ik te kijken naar de
persconferentie. Waar we gehoopt hadden dat we op 10 april
weer konden beginnen met een alternatieve competitie, zit dit er
helaas niet in. Dit is voor ons allen een grote teleurstelling.
Het enige wat we op dit moment kunnen doen, is doorgaan met
de trainingen zoals die op dit moment gegeven worden, met als
eventuele wijziging de trainingstijden door het verschuiven van de
avondklok.
Er zit niks anders voor ons op dan ons te focussen op de nieuwe
competitie en al het goede wat er binnen de vereniging gebeurt.
Want ondanks alles zitten de vrijwilligers die de verenging
draaiende houden niet stil!
De Technische Commissie is druk bezig om onze buitenbar-kar op te knappen, alvast onze
hartelijke dank aan Jeroen, Bjorn en Elroy.
De Ontspanningscommissie blijft haar best doen om de sociale verbinding binnen de
vereniging hoog te houden. Zo hebben zij op Valentijnsdag een leuke online Bingo
georganiseerd, die zeer geslaagd was. Marco en Jogchum hadden dit heel leuk opgezet met
leuke prijzen. Nogmaals onze dank daarvoor.
Ook wil ik Erik van den Heuvel bedanken dat hij, in de periode dat er niet getraind mocht
worden bij de vereniging, toch online trainingsprogramma’s maakte zodat iedereen die dat
wilde in conditie kon blijven. Fijn dat dan nu toch weer de reguliere trainingen opgepakt
kunnen worden.
Bij deze wil ik iedereen die dit leest veilige, fijne en gezellige paasdagen wensen.
Blijf gezond, pas goed op elkaar en blijf met elkaar in verbinding.
Hartelijke groet,
Ronald Maarsseveen
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De Technische Commissie
Een nieuwe vereniging betekent ook een
nieuwe manier van werken. Ons werd de
vraag gesteld of wij verantwoordelijk willen
worden voor het beheer en onderhoud
van het materiaal van de vereniging. Er is
niet echt te benoemen wat hier onder valt,
want veel zaken zijn voor de
verantwoordelijkheid van het sportbedrijf.
Uiteraard hebben we als vereniging ook
eigen middelen, en deze hebben natuurlijk
onderhoud nodig.

Het tweede project was een project waar
we allemaal wat aan hebben.
De koffiekar is bijna onze enige
inkomstenbron, en deze kon wel een
update gebruiken. Bij het schrijven van dit
verslag kunnen we melden dat deze bijna
af is.
Zo hebben we straks een kar staan die
uitgeklapt kan worden tot een bar van
meer dan 3 meter breed. Ook zit er een
nieuwe stroomvoorziening in, en is hij
weer netjes geschilderd. Leuk is dat we de
voorkant met schoolbordverf hebben
behandeld waardoor de aanbiedingen er
met krijtstiften opgezet kunnen worden.
We hopen het volgende Sprongschot
weer leuke nieuwe projecten aan te
kunnen kondigen.

De eerste 2 projecten hadden we al snel
te pakken.
Project 1 was het vernieuwen van de
doelverkleiners voor onze jongste jeugd.
De oude waren niet meer om aan te zien,
en hadden nog de oude kleurstellingen.
Er zijn nu 2 nieuwe, waar alleen de
stickers met het logo nog even op moeten.
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TERUGBLIK
Wat is er gebeurd bij HVL?

Valentijnsbingo
Wat een prijzen!
Dat is een van de gehoorde opmerkingen na afloop van de eerste digitale HVL
Valentijnsbingo. Andere reacties waren ‘’Het was toch echt gezellig ondanks dat het online
was’’ en “Goed georganiseerd’’. l met al een leuk vermaak van ruim anderhalf uur lang.
We kijken tevreden terug op een leuke HVL activiteit met een enthousiaste groep
deelnemers, variërend van jong tot oud, en er waren geen valse bingo’s dus er werden geen
liedjes gezongen, gelukkig maar!
Daarna een rondje Lelystad om de prijzen te bezorgen bij de trotse winnaars! Een volgende
keer allicht in een overvolle sportkantine, maar gelukkig hebben we nog enkele foto’s van
deze geslaagde en bijzondere editie.

Scholierensport
Vanaf dinsdag 16 t/m vrijdag 26 maart konden kinderen uit Lelystad via Scholierensport
kennis maken met onze verenging! Hier zijn enthousiaste deelnemers op afgekomen, die
zelfs in de stromende regen fanatiek meetrainden met onze E -jeugd en D-jeugd! De
reacties waren positief en enthousiast! Debby, Kevin en Sem; bedankt voor jullie inbreng
hierin!

Trainingen zijn weer begonnen!
Na een hele periode van stilzitten mogen alle leden t/m 27 jaar eindelijk weer in
teamverband trainen! Gezelligheid, lange haren en wat coronakilo’s zijn alom aanwezig op
het trainingsveld! Het was een deugd om de blije gezichten te zien op de eerste
trainingsavond! De senioren ouder dan 27 trainen op de dinsdag en zondag los van de
senioren jonger dan 27; geheel volgens de reglementen, maar niet met minder
enthousiasme!
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VOORUITBLIK
Wat staat er op de planning?

Paasfestijn!
Tot en met de B-jeugd zal op vrijdag 2 april een
alternatieve paastraining worden gegeven.
Dezelfde training zal op zondag 4 april voor de
seniorenteams worden herhaald.
We zien je graag op vrijdag of zondag!
De Ontspanningscommissie

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Wegens de coronaregels is de mogelijkheid van het houden van een ALV in de
vergaderruimte nog niet in zicht. Zoals het nu staat, zal de ALV plaatsvinden op 12 mei
2021, buiten op het handbalveld naast De Rietlanden. Dit is meest gangbare optie om de
1,5 meter afstand te waarborgen. Omdat er tijdens de ALV onder andere gestemd moet
worden voor een nieuw bestuurslid (zie kopje ‘vacatures’’) acht het bestuur het houden van
een fysieke ALV momenteel belangrijker dan een digitaal alternatief. Alle leden van de
vereniging zullen de uitnodiging én agenda voor de ALV t.z.t. ontvangen. Hou er rekening
mee dat hierboven genoemde datum nog kan veranderen, naar de omstandigheden
omtrent corona.
Voor vragen kunt u mailen secretaris@handbalvereniginglelystad.nl
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INTERVIEWS
Daniëlle van Hees / sponsorcommissie
Wie is Danielle?
Allereerst moeder van Tessa, Sven en
June (spelend in de dames B). Getrouwd
met Marco en (mede)baasje van hond
Meilin en kat MoMo. Daarnaast verzorg ik
de administratie van het bedrijf van mijn
man en de bedrijven van mijn beide
broers. Ook ben ik betrokken bij het
sponsorgedeelte van de
handbalvereniging en in het bijzonder
betrokken bij het team van June.

Bij sponsoring kun je denken aan een
spandoek langs de lijn, materialen,
shirtsponsor voor een team of een
vermelding op onze website en
Facebookpagina.
We hebben ook de vrienden van HVL
opgericht; hier kun je de vereniging
sponsoren met een geldbedrag variërend
van € 10,00 tot een bedrag naar keuze.
De vrienden van HVL staan met een
aparte vermelding op onze website.

Wat voor sport heb je zelf gedaan?
Met paardrijden en turnen ben ik ooit
begonnen, later een aantal mooie jaren de
longen uit mijn lijf gelopen in de
atletieksport. Nu op dit moment wandel ik
dagelijks vele kilometers door het bos met
onze hond waar ik heel erg van geniet.

Neem anders eens een kijkje op de
website en misschien heb je nog andere
ideeën om de vereniging te steunen. Die
zijn van harte welkom!
Samen maken we er een topvereniging
van. Vanwege corona gaat het “aan mijn
vestje trekken” op dit moment het beste
via de mail;

Hoe is Danielle betrokken geraakt bij
handbal?
June heeft op de basisschool meegedaan
met schoolhandbal en ze vond het zo leuk
dat ze wel door wilde gaan met deze
sport. Volgens mij is ze toen in de E2
terecht gekomen met veel speelsters waar
ze nu nog mee in het team zit. Zo is het
balletje gaan rollen en rolt het hopelijk nog
lang door.

sponsorcommissie@handbalvereniginglelystad.nl
maar ik hoop dat we binnenkort toch echt
weer allemaal op en naast het veld in
competitieverband mogen staan.
Volgende keer wordt Mandy van het
bestuur geïnterviewd, wat zou je van
haar willen weten?
Hai Mandy, wist je van tevoren wat de
door jou aangenomen functie als
penningmeester zou inhouden en hoeveel
tijd hierin zou gaan zitten? Ook wil ik je
vertellen dat ik het enorm tof vind dat je
weer bent gaan handballen bij het
damesteam!

Hoe kan ik Danielle benaderen wanneer
ik een leuke sponsor weet voor mijn
team of de vereniging?
Sponsoren zijn zo belangrijk voor de
vereniging dat je me hiervoor altijd aan
mijn vest mag trekken! HVL heeft op dit
moment negen sponsoren die allen de
vereniging een warm hart toedragen en
wij zijn als vereniging ontzettend dankbaar
voor hun steun. Zeker in deze vervelende
en onzekere tijd.

9

INTERVIEWS
Teams in het zonnetje - Gemengd E

Hallo allemaal,
Wij zijn de E-jeugd, ze noemen ons ook wel de Eetjes (9, 10 en 11 jaar oud).
We zijn een heel gezellig groepje meisjes en één jongen. En dat vinden we heel leuk, het
zou nog leuker zijn als er nog een jongen bij zou komen.
We trainen elke dinsdag en vrijdag van 17 tot 18 uur. Op dinsdag geeft Debby trainen en op
vrijdag June en Francis. Op dinsdag sluiten we altijd af met een spelletje 21en en als we
winnen trakteert de coach (Debby). We doen dus altijd erg ons best om te winnen.
We hebben vorig seizoen 2 wedstrijden verloren, en dat vinden we niet erg. We hebben
ontzettend veel plezier met z'n allen.
Wisten jullie dat er elke wedstrijd een andere keeper op doel staat? Want keepen dat vindt
iedereen geweldig leuk. We proberen ook iedereen te laten scoren in een wedstrijd, dat is
best lastig maar als het lukt, is iedereen blij. De nadruk ligt vooral op lol maken en dat lukt
gelukkig elke week.

Groetjes van Dominique, Kimberley, Izabela, Falicia, Liss, Indy, Sarah, Kayden en Lieke.
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Algemene informatie
Belangrijke informatie over de vereniging

VACATURES!
Secretaris
Bij de eerstvolgende ALV zal Manon het stokje van secretaris gaan overdragen aan een
opvolger. Ben jij de volgende secretaris van HVL? De secretaris is onmisbaar binnen een
bestuur, zonder bekleding van deze rol is er zelfs geen bestuur te vormen!
Wat houdt de rol van secretaris in?
•
•
•
•

Het beheren de correspondentie van de vereniging
Het notuleren bij vergaderingen
Het beheren van de ledenlijst
De in- en uitschrijvingen van leden verwerken

Ben jij de topper die met deze taak zijn steentje bijdraagt aan de vereniging?
Laat je interesse weten via verenigingszaken@handbalvereniginglelystad.nl of neem
persoonlijk contact op met één van de bestuursleden.
Scheidsrechterscommissie
We zijn nog altijd op zoek naar iemand die de rol van de scheidsrechtercommissie op zich
neemt! Momenteel wordt deze taak gedaan door Yvonne, naast al haar taken als bestuurslid
wedstrijdzaken.
Wat houdt deze rol in?
•

Het werven van (jeugd)scheidsrechters en het inplannen van de scheidsrechters op
wedstrijden.

Ben jij de topper die met deze taak zijn steentje bijdraagt aan de vereniging?
Laat je interesse weten via verenigingszaken@handbalvereniginglelystad.nl of neem
persoonlijk contact op met één van de bestuursleden.
Scheidsrechters
Elk jaar lopen wij er helaas tegenaan; de nood aan scheidsrechters. Ze zijn super belangrijk
en onmisbaar! Zonder scheidsrechters, geen wedstrijden. Zonder goede scheidsrechters,
geen goede wedstrijden. HVL kan je ondersteunen om die goede scheidsrechter te worden;
iedereen heeft het in zich!
Wat houdt deze rol in?
•
•
•

Het fluiten van wedstrijden op de zaterdagen en/of zondagen
Cursussen volgen om up-to-date te blijven met de spelregels
Mogelijkheid tot doorgroeien!

Ben jij de topper die met deze taak zijn steentje bijdraagt aan de vereniging?
Laat je interesse weten via wedstrijdzaken@handbalvereniginglelystad.nl of neem
persoonlijk contact op met één van de bestuursleden
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NEEM JE VRIENDEN MEE!
Ken jij iemand die kennis wil maken met handbal? Neem je vriend/vriendin eens mee voor
een proefles! Op de voorpagina van de website kan je meer informatie vinden over het
proefdraaien bij de vereniging!

TRAINERSSTAGE
De eerste twee deelnemers zijn inmiddels gestart met de trainersstage. De overige
deelnemers zullen binnenkort, in tweetallen, starten met hun stage. Heb je interesse maar
heb je je nog niet opgeven, dan kan je dat altijd nog doen.
Neem dan contact op met Erik via 06 - 55 84 63 05.

OPZET SPORTPLATFORM
Het bestuur is druk bezig om met een aantal andere sportclubs een sportplatform op te
zetten. Met dit platform willen wij, i.s.m. de gemeente en het sportbedrijf, meer mensen aan
het sporten krijgen binnen Lelystad. Op dit moment hebben 30 sportclubs zich aangemeld
voor dit sportplatform!

ONDERHOUD HANDBALVELD
Het bestuur is met de wethouder van Sport in gesprek over het geasfalteerde handbalveld
bij De Rietlanden. Het veld achten wij dermate achterstallig in onderhoud, en daarmee
gevaarlijk voor de lichamelijke veiligheid van gebruiker, dat er gevraagd is om hier toch eens
iets aan te gaan doen. Onder de vorige voorzitter is er gecommuniceerd dat er geen
onderhoud aan het veld gedaan zou worden, met het oog op een toekomstig beachveld. De
wethouder heeft aangeven dat hij graag wat zou doen, maar dat er pas beslissingen kunnen
worden gemaakt als het Porteum gereed is en er besloten is wat er met de sporthallen van
De Rietlanden gaat gebeuren. Er wordt namelijk gekeken of er nog een sporthal bijgebouwd
wordt. Verdere informatie volgt zodra daar meer over bekend is.

.
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WIST JE DAT…
•

Debby de E jeugd overgenomen heeft van Debby?

•

De D jeugd naast de E jeugd het enige andere gemengde team is?

•

Eén van de vaders shirtsponsor is van de jongens C?

•

De meiden C met de meiden B meetrainen, en het nog goed bijhouden ook?

•

De keepster van de meiden B begonnen is met een trainingsstage?

•

Wesley van de jongens B het beste kan opdrukken van het hele team?

•

De dames van Swift op zondag vroeg opstaan om training te volgen van Erik?

•

Nick op zondag níet vroeg opstaat om een training te volgen van Erik?

•

De Heren 2 niet weten hoe ze moeten afzeggen voor een training?

•

Dennis tot inzicht is gekomen en squash heeft ingeruild voor handbal?

•

Een speler van de Heren 3 begonnen is met een keeperstrainersstage op zondag?

•

Yvonne op zondag harder aan het klussen is dan dat ze aan het trainen is?

•

Elroy, Jeroen V. en Bjorn de gebroeders Bever vormen?

•

De Ontspanningscommissie meerdere geheime adressen heeft bezocht op
Valentijnsdag?

•

Barbara zo fanatiek is om de trainingstijd van Esmee te misbruiken om te gaan
hardlopen?

•

U een eigen ‘wist-je-datje’ (anoniem) kan inleveren bij de redactie?

•

De volgende personen binnenkort jarig zijn!

VERJAARDAGEN
Iedereen van harte gefeliciteerd
APRIL

MEI

JUNI

Famke
Minh-Tien
Jaydan
Bjorn
Dennis
Nick
Sophie
Morrison
Robin
Abdel
Anne-May
Liam

Lise
Thijs
Lieke
Len
Elora
Vajen
Liss
Luna
Eline
Saskia
Amando

Britt
Wesley
Amber
Roos
Niels
Thijs
Joyce
Jeroen
June
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Sponsor spotlight

https://www.buismanmakelaars.nl/

Bij het kopen en/of verkopen van een huis komt heel wat kijken. Alleen al de beslissing om
uw huis te verkopen en/of op zoek te gaan naar uw (volgende) droomhuis heeft impact.
Zeker als het uw eerste huis betreft. U moet aan veel dingen denken en ondanks dat het een
bijzondere en vaak leuke tijd is, kan het soms ook spannend zijn. Zelfs als u al vaker een
huis heeft gekocht of verkocht, blijft een verkoop en/of aankoop een grote stap in uw leven.
De mensen van Buisman Makelaars begrijpen dit als geen ander en staan u graag terzijde.
Wij zorgen dat u zich bij ons en gedurende het traject op uw gemak voelt. Niet alleen omdat
ons kantoor doet denken aan een huiskamer, maar ook door de zorgvuldigheid waarmee wij
u in dit traject begeleiden. Samen met u gaan wij op zoek naar uw droomhuis en/of de beste
koper voor uw huis. Wij zorgen ervoor dat het hele traject soepel en ontspannen verloopt,
zodat u vooral van deze belangrijke stap geniet.
Eigenaar Paul Buisman zegt verder, binnen ons kantoor ben ik de (door de NVM beëdigde)
makelaar voor de bestaande bouw, de nieuwbouw en voer daarnaast ook taxaties uit. Mijn
werk is elke dag weer uitdagend en bijzonder. Trots ben ik elke keer weer als wij een
verkoopopdracht gegund krijgen, een huis succesvol verkopen of worden gevraagd om mee
te denken met een ontwikkelaar over een nieuwbouwproject.

M4SAFETY is opgericht begin 2019. In eerste instantie
ben ik ingehuurd door bedrijven die BHV trainingen
aanbieden aan derden. Maar na een jaar ervaring te
hebben opgedaan, heb ik nu een volgende stap gezet.
Ik ben begonnen met het opbouwen van een eigen
klantenbestand.
M4SAFETY biedt alle soorten trainingen die betrekking
hebben op het gebied van BHV. Denk daarbij aan
Reanimatie trainingen, Brand- en Ontruimingsoefeningen en EHBO.
Dit kan als gecombineerd pakket, maar ook als losse module aangeboden worden.
Ook in tijd van corona, staat veiligheid voorop. Alle veiligheidsmaatregelen ter voorkoming
van corona worden genomen.

14

https://www.slijterijvangils.nl/

Per 1 juli 2021 mogen wij u welkom heten bij Van Gils – de wereld van bier en wijn, de
speciaalzaak van Lelystad met prachtige bieren zoals HVL Blond, wijnen en versnaperingen
zoals kaas, worst en nog veel meer.

Met auto wrappen laat u uw (bedrijfs)auto opvallen én beschermt u gelijk de lak. Ook als
particulier kunt u bij ons terecht voor auto wrappen: u heeft de keuze uit talloze
verschillende kleuren wrapfolie. Auto wrappen heeft veel voordelen ten opzichte van het
overspuiten van uw auto. Het over laten spuiten van een auto is bijvoorbeeld veel
arbeidsintensiever en daardoor duurder. Ontdek de voordelen van auto wrappen:
•

Bescherm de lak van uw auto: hogere verkoopwaarde

•

Laat uw unieke wrapfolie ontwerpen door onze grafisch designers

•

Wrapfolie is gemakkelijk te verwijderen en vervangen

Wilt u advies van een expert in auto wrappen? Neem dan contact met ons op via
0320 848 116 of door een mail te sturen naar info@autowrappen.com.
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