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OVER HANDBAL VERENIGING LELYSTAD 

HVL is een vereniging die volledig draait op vrijwilligers; bestuursleden, commissieleden, trainers, 
teamverantwoordelijken.. iedereen die een taak vervult binnen de vereniging doet dit volledig uit eigen 
initiatief en in zijn vrije tijd.  

  Een vereniging ben je samen. Om dit zo gestructureerd mogelijk te doen, werken wij met commissies. 

Commissies kunnen bestaan uit meerdere personen. Commissies hebben een eigen ‘takenpakket’, die zij in een 

seizoen uitvoeren. Elke commissie valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid. Hieronder een 

visualisatie van de opbouw van de vereniging: 

   Teams worden vertegenwoordigd en geleid door een ‘Teamverantwoordelijke’ (TV). De TV kan fungeren als 

coach, of alleen als ‘organisator’ van het team. De TV communiceert o.a. vragen vanuit het team naar het 

bestuur. Wanneer je je inschrijft ontvang je een welkomstmail van de secretaris, waarin ook benoemd wordt 

wie jouw TV zal zijn. 
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LIDMAATSCHAPPEN 

Te vinden op: https://www.handbalvereniginglelystad.nl/contributie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTIE 

Te vinden op: https://www.handbalvereniginglelystad.nl/contributie/ 

 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in januari geïndexeerd.  

  

https://www.handbalvereniginglelystad.nl/contributie/
https://www.handbalvereniginglelystad.nl/contributie/
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LEEFTIJDSINDELING 

Te vinden op: https://www.handbal.nl/leeftijdsindeling/  

Geboortejaar: De Peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar. 

Geboortejaar Leeftijd Indeling 

2014 6 Kabouter 

2013 7 F- jeugd 

2012 8 F- jeugd 

2011 9 E- jeugd 

2010 10 E- jeugd 

2009 11 D- jeugd 

2008 12 D- jeugd 

2007 13 C- jeugd 

2006 14 C- jeugd 

2005 15 B- jeugd 

2004 16 B- jeugd 

2003 17 A- jeugd 

2002 18 A- jeugd 

2001 19 Senioren 

 

TRAININGSTIJDEN 

Te vinden op: https://www.handbalvereniginglelystad.nl/ 

  

https://www.handbal.nl/leeftijdsindeling/
https://www.handbalvereniginglelystad.nl/
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Te vinden op: https://www.handbal.nl/uitslagen-standen/   <- (zoeken naar 'Lelystad ') 

Het wedstrijdprogramma is momenteel nog niet op onze website te vinden. Er wordt hard aan gewerkt om het 

programma te linken. Tot die tijd is het wedstrijdprogramma te vinden op de website van het NHV. 

Leden kunnen ook het programma bekijken via de HandbalNL app, op een mobiel apparaat. 

VERENIGINGSKLEDING 

Te vinden op: https://www.handbalvereniginglelystad.nl/verenigingskleding/  

 

Vanaf het seizoen 2020/2021 zal www.sportshop.nl ons de verenigingskleding leveren!  

Het 50 jarig bestaan van de vereniging, in het seizoen 2019/2020, is een mooi moment geweest om een frisse 
wind door de vereniging te laten gaan. 

Na jarenlang in het groen/rood gespeeld te hebben, veranderen wij vanaf het seizoen 2020/2021 de 
verenigingskleuren naar oranje/zwart. Ook ons logo verandert mee!  

Nieuwe leden 

Wanneer je het formulier ‘Bestellen Wedstrijdkleding’  hebt ingevuld en verstuurd zal HVL voor jou het tenue 
bestellen, waarna je hier eenmalig een factuur van €60,- voor ontvangt. 

Het tenue bestaat uit een wedstrijdshirt, een wedstrijdbroek en een paar sokken. 

Webshop 

In onze eigen webshop kan je HVL-gerelateerde artikelen kopen! Denk aan; trainingspakken, wedstrijdsokken, 
sporttassen, en nog veel meer! 

Onze eigen webshop!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen betreft de kleding kan je terecht bij de kledingcommissie. 

kledingcommissie.hvl@gmail.com 

 

 

  

 Alle leden zijn verplicht in het bezit te zijn van een wedstrijdshirt, 
wedstrijdbroek en wedstrijdsokken.  

 De kleding is volledig eigendom van het lid zelf, de verantwoordelijkheid van 
het onderhoud hiervan / tijdige vervanging bij beschadiging ligt dan ook bij 
het lid. 

 De teamverantwoordelijke heeft het recht om een lid niet deel te laten nemen 
aan een wedstrijd, als het wedstrijdtenue niet volledig is. 

 

https://www.handbal.nl/uitslagen-standen/
https://www.handbalvereniginglelystad.nl/verenigingskleding/
http://www.sportshop.nl/
https://www.handbalshop.nl/clubshops/hv-lelystad
mailto:lknl75@hotmail.com
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BELANGRIJKSTE CONTACTGEGEVENS 

 

HANDBAL VERENIGING LELYSTAD 

Sporthal ‘de Rietlanden’ 

Grietenij  22-06a 

8233 BZ Lelystad 

 

BESTUUR 

Voorzitter: Ronald Maarsseveen 

voorzitter@handbalvereniginglelystad.nl 

Secretaris: Manon van ’t Wout 

secretaris@handbalvereniginglelystad.nl 

Penningmeester: Mandy Heere 

penningmeester@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’ 

 

 

Mist u nog informatie? 

Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen? 

Mail gerust naar  verenigingszaken@handbalvereniginglelystad.nl ! 

mailto:voorzitter@handbalvereniginglelystad.nl
mailto:secretaris@handbalvereniginglelystad.nl
mailto:penningmeester@handbalvereniginglelystad.nl
mailto:wedstrijdzaken@handbalvereniginglelystad.nl
mailto:verenigingszaken@handbalvereniginglelystad.nl
mailto:wedstrijdzaken@handbalvereniginglelystad.nl
mailto:kledingcommissie.hvl@gmail.com
mailto:ontspanningscommissie@handbalvereniginglelystad.nl
mailto:sponsorcommissie@handbalvereniginglelystad.nl
mailto:toernooicommissie@handbalvereniginglelystad.nl
mailto:kampcommissie@handbalvereniginglelystad.nl
mailto:voorzitter@handbalvereniginglelystad.nl
mailto:verenigingszaken@handbalvereniginglelystad.nl
mailto:verenigingszaken@handbalvereniginglelystad.nl

