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CONTACTGEGEVENS 

 

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‘ 

 

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 

 

Redactieteam 

 

Esmee – Eindredacteur 

Sem – Vormgever 

Jogchum - Redacteur 

Erik – Redacteur 

Kevin - Redacteur 

Heb je tips of leuke en interessante input? 

Mail dan naar: 

verenigingszaken@handbalvereniginglelystad.nl 
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WELKOM! 

 
Welkom bij deze 4e editie van ‘Het Sprongschot’! Last but not least!  

In deze laatste uitgave van dit seizoen lees je onder andere; 
Een interview met onze penningmeester Mandy én ons Dames B team. 

Over de Nationale Sportweek en wat HVL hierin gaat betekenen. 
Wat er in en na de zomervakantie gaat gebeuren op de Vereniging. 

 
Vergeet in deze editie vooral niet te zoeken naar de tegoedbon HVL die elk spelend lid wel eens 

van pas zou kunnen komen ;) . 
 
 

Veel leesplezier! 
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WOORDJE VAN…  

De Voorzitter 

Hallo allemaal,  
De vakantie staat weer voor de deur. Misschien wel even lekker 
na dit bijzondere jaar waarin we alleen maar konden trainen en 
waar velen van ons geen wedstrijden konden spelen.  
 
Een aantal teams hadden het geluk om toch een paar wedstrijden 
te spelen. Ik hoop, en zo ziet het er wel naar uit, dat wij na de 
vakantie allemaal weer lekker 100% aan de bak kunnen! Met 
100% bedoel ik natuurlijk ook; met publiek aanwezig, want daar 
neigen de versoepelingen op het moment van schrijven wel heen 
te gaan!  
Ik kan niet wachten om de gezelligheid weer te kunnen ervaren 
op de wedstrijddagen, waarbij we met zijn allen een drankje 
kunnen doen en weer een praatje met elkaar kunnen maken!  
Kortom: dat er weer de goede sfeer in en rondom het veld is! 
 
Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor het stemmen (of aansporen tot) op de 
club van het jaar! Dankzij jullie mogen wij onszelf met trots een jaar lang de Club van het 
Jaar noemen van de gemeente Lelystad, hoe trots mogen wij daarop zijn?! 
 
Vrijdag 2 juli zijn de laatste trainingen van dit gekke seizoen. Ik wens een ieder veel plezier 
met het afsluiten ervan, en hoop dat iedereen daarna met plezier zal uitkijken naar eind 
augustus: een frisse start van een mooi competitieseizoen.  
 
Voor nu wensen wij jullie allen een fijne zomervakantie. Geniet, relax, ontspan!  
 
Met vriendelijke groet, 
Ronald Maarsseveen
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De Technische Commissie 

Hier weer even een stukje namens de 

technische commissie. 

We willen jullie uiteraard op de hoogte 

houden van wat we doen, ook al zie je het 

soms niet. 

Zo hebben we, zoals de meeste hebben 

kunnen zien, de doelen een update 

gegeven. We hebben nieuwe netten er in 

gehangen, en de bevestigingen hiervoor 

anders gemaakt. Nog niet helemaal 100% 

wat we willen, maar we zijn onderzoek 

aan het doen hoe we de netten stabieler 

in de doelen kunnen laten hangen. 

Zo hebben we in het hok nog twee doelen 

staan die we misschien beter kunnen 

gebruiken, maar dan moeten ze 

omgebouwd gaan worden. Ook hebben 

we een extra koelkast in het hok staan. 

Deze moesten we door middel van een 

haspel van stroom voorzien, en dit werkte 

niet optimaal. Na overleg met het 

sportbedrijf hebben zij extra 

stopcontacten aangelegd waardoor we 

ook achterin het hok nu vaste 

stroompunten hebben. Namens ons 

wensen we iedereen een leuke vakantieperiode toe. #staysafe
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TERUGBLIK 
Wat is er gebeurd bij HVL? 

 

Paastraining 

Paastraining; een nieuwe traditie is geboren! 

Door krachtenbundeling tussen trainer Erik en de Ontspanningscommissie zijn voor alle HVL 

teams paastrainingen georganiseerd. Alle leden van jong tot oud hebben zich tijdens deze 

speciale training bezig gehouden met meerdere onderdelen, zoals bijvoorbeeld het 

waterflesspel, zaklopen, parcours afleggen of gewoon overgooien. Bij elke oefening was een 

(rauw) ei natuurlijk belangrijkste onderdeel daarvan!!   

Hoe bijzonder is het dat je een keer met een ei mag gooien of dat je kan ervaren dat het ene 

ei echt niet kapot is te krijgen terwijl het andere wel heel snel stuk gaat tijdens het parcours 

lopen.  

Een geweldige ervaring, waar iedereen erg actief aan deelnam en waar, de dagen daarna, 

het haar van menig deelnemer een mooi (ei-)glansje had, waar geen gerenommeerde 

shampoo tegenop kon!  

Voor degene die niet aanwezig waren; gelukkig hebben we nog wat foto’s.  

Tot volgend jaar! 

 

 

Competitie <18 
Na lang wachten mocht de jeugd (<18) begin juni eindelijk weer competitiewedstrijden 

spelen! Het ging nog maar om een handjevol wedstrijden die op de planning stonden, maar 

dat drukt de pret niet! Voor sommige leden, die in het afgelopen jaar lid zijn geworden, was 

het best spannend om een eerste echte wedstrijd te ervaren natuurlijk.  
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VOORUITBLIK 
Wat staat er op de planning? 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV)  

In het vorige sprongschot was er sprake van dat de ALV het afgelopen kwartaal zou 
plaatsvinden. Helaas, waar wij al rekening mee hielden, is de datum weer verplaatst.  
De ALV staat nu definitief gepland op woensdag 1 september 2021, 19.00 uur in de 
Rietlanden. De agenda is al bekend en is nog altijd op te vragen via de secretaris. 
 
Zoals eerder benoemd zal Yvonne in haar rol als wedstrijdzaken herkozen moeten worden. 
De functie van secretaris moet ook ingevuld worden op de ALV, hiervoor kunnen wij wel 
mededelen dat er gegadigden zijn die zich verkiesbaar willen stellen. 
 
De uitnodiging voor de ALV ziet u nog tegemoet. 
Voor vragen kunt u mailen naar secretaris@handbalvereniginglelystad.nl 
 

 

Zomervakantie-actie 
 
Het is natuurlijk bijna zomervakantie! Voor het eerst doen wij een heuse Social-Media-
Zomeractie, via Facebook!  Hierbij zijn natuurlijk leuke prijzen te winnen!  
Houd de HVL Facebookpagina in de gaten en je wedstrijdtenue schoon! 

 
 
Openingsborrel 

 
Zoals het er nu naar uitziet, gaat alles m.b.t. de corona maatregelen de goede kant op. 

Hierdoor hebben wij er goed vertrouwen in dat wij het volgende seizoen kunnen beginnen 

met een openingsborrel! Dit wordt natuurlijk opgezet in samenwerking met de 

Ontspanningscommissie. 

De datum van de openingsborrel wordt nader bepaald. 
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DEEN-Sponsoractie 
 
Al diverse jaren heeft onze vereniging mee mogen doen aan de sponsoractie van DEEN 
Supermarkten. Vorig jaar werd onze koker rijkelijk gevuld met sponsormunten, hetgeen 
resulteerde in een derde plaats, goed voor € 1.000 in onze kas.  it geld kunnen wij als 
vereniging natuurlijk goed gebruiken! 
Helaas houden DEEN Supermarkten op te bestaan. Dit tijdperk zal worden afgesloten met 

nog één keer een knallende sponsoractie waarbij in totaal € 400.000 verdeeld gaat worden 

onder de deelnemende verenigingen. De actie zal plaatsvinden van 18 juli t/m 14 augustus 

2021.  

Nu maakt HVL bij DEEN Warande grote kans 

om aan deze laatste actie mee te mogen doen. 

Vorig jaar heeft onze Sponsorcommissie de 

plek in de winkel ingericht met HVL materiaal 

en vaak de winkel bezocht om onze vereniging 

goed zichtbaar te houden. 

Naast het feit dat we natuurlijk iedereen willen 

vragen straks zoveel mogelijk boodschappen te 

gaan doen bij de DEEN Warande en de 

sponsormunten te deponeren in de koker van 

HVL, hebben wij jullie input nodig om te zorgen 

dat zoveel mogelijk andere mensen dit ook 

gaan doen! Via onze Facebookpagina kunnen 

wij hier natuurlijk aandacht aan besteden en 

het zou super zijn als iedereen de berichten 

hierover deelt op eigen social-media. Bij de 

laatste actie “Club van het Jaar” was het 

verenigingsgevoel echt merkbaar en heeft dit 

ook zijn vruchten afgeworpen! 

Maar hoe gaan wij zorgen dat wij er als HVL 

echt uitspringen en er eigenlijk geen twijfel 

mogelijk is dat de sponsormunten in onze 

koker in de winkel moeten belanden?!  

Wij zijn hiertoe op zoek naar ludieke ideeën om HVL in de winkel op de 

kaart te zetten en op bijvoorbeeld social-media te presenteren. 

Misschien zijn er wel enthousiaste leden die een klein promotiefilmpje 

willen maken of creatieve breinen die onze plek in de winkel echt 

kunnen laten spetteren? Maar ook andere opties om onszelf te 

promoten, zijn zeer welkom! Mocht je hier ideeën over hebben, 

schroom dan niet en deel deze met onze Sponsorcommissie via 

sponsorcommissie.hvl@gmail.com.  

Graag zouden wij niet alleen in het handbaldoel knallen, maar ook ten 

aanzien van deze sponsoractie. Helpen jullie mee? 
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Start competitie 2021/2022 

Vanaf de A-jeugd zullen de trainingen weer starten op dinsdag 3 augustus. De trainer heeft 

er zin nu al zin in! Verdere informatie over de start van de training voor de D,C en B-jeugd 

volgt via de trainers! 

Het lijkt allemaal de goede kant op te gaan, waardoor wij hardop de wens durven uit te 

spreken dat in september de gehele vereniging weer competitiewedstrijden mag spelen, 

elkaar mag supporten en de gezellige sfeer in het weekend weer terug is! 

 

Nationale Sportweek 

Van 17 t/m 26 september is de Nationale Sportweek, en Lelystad is een van de vijf host-
city’s! Dit biedt mooie kansen om onze vereniging goed op de kaart te zetten. Het bestuur is 
al bezig met een aantal mooie initiatieven.  
 
Allereerst zal er op 18 september een open sportdag worden georganiseerd, in de 
Rietlanden. Dit doen wij in samenwerking met het Sportbedrijf en de andere 
sportverenigingen die de Rietlanden gebruiken als thuishonk.  
Ook zal HVL wederom inbreng hebben op een georganiseerde sportavond voor deelnemers 
met een beperking, in samenwerking met SuperCOOL! 
Wij mogen onszelf daarnaast met trots benoemen als de eerste sportvereniging die zich 
heeft aangemeld voor de Sportspullenbank, waar gezinnen, die het financieel zwaarder 
hebben, sportkleding en attributen kunnen kopen.  
Heb jij of je kennissen nog sportkleding of sportattributen liggen waar niks mee gedaan 

wordt? Lever ze vooral in bij de vereniging! 

Op den duur zal er meer bericht worden uitgedaan over bovengenoemde activiteiten, met 

onder andere de vraag naar vrijwilligers. 
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INTERVIEWS 
Mandy Heere - Penningmeester 

Wie is Mandy? 
Ik ben Mandy Heere de moeder van 
Wesley Heere uit de jongens B. Ik ben 
getrouwd met Edwin en we hebben nog 
een zoon Jesse. 
Ik werk op de administratie van Hoffmann 
in Almere en hou mij bezig met het 
penningmeesterschap van HVL. 
 
Wat voor sport heb je voorheen zelf 
gedaan?  
Ik heb van mijn 6e tot mijn 20e 
gehandbald. Ik heb dit het grootste 
gedeelte gedaan bij HVL, maar heb ook 
een uitstapje gemaakt naar Havas. Na de 
geboorte van de kinderen heb ik veel 
hardgelopen, maar ben hiermee gestopt 
vanwege de studie. Nu sinds november 
2020 probeer ik het hardlopen weer op te 
pakken en heb ik mij aangesloten bij de 
Dames om weer te handballen. 
 
Hoe is Mandy betrokken geraakt bij 
handbal?  
Vroeger is handbal bij mij met de paplepel 
erin gegaan. Mijn vader handbalde en ik 
was als baby al op het veld te vinden. 
Waarom ik zelf ben gaan handballen weet 
ik niet meer, dat is heel lang geleden, 
maar ik denk omdat ik het wel leuk vond. 
Na een lange tijd niet meer bij de 
vereniging geweest te zijn ben ik via 
Wesley weer betrokken geraakt. Hij wilde 
na de verhalen van opa graag ook het 
spelletje uitproberen. 
 
 
 
 
 

Er is ook een vraag die Daniëlle (de 
vorige die geïnterviewde) aan jou stelt; 
  
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! 
Bedankt Danielle voor je vraag. Ik wist wat 
de functie in zou houden, echter alles je 
eigen maken en de administratie van de 
jaren voorheen doornemen en 
rechtzetten, nam meer tijd in beslag dan ik 
dacht. Nu alles goed loopt ben ik er een 
stuk minder mee bezig. Ik heb mijn vaste 
dagen die ik gebruik voor de vereniging en 
daar red ik het goed mee.  
 
Welke vraag hadden we nog kunnen 
stellen welke jij leuk vindt om te 
beantwoorden? 
Dat is moeilijk, ik zou het niet weten. 
Volgens mij heb ik al veel verteld over 
mijzelf.  
 
Volgende keer wordt Kevin van het 
Bestuur geïnterviewd. Wat zou jij van 
hem willen weten? 
Hoi Kevin, we zitten samen in het bestuur 
en het valt mij op dat je echt heel veel 
verschillende dingen doet voor de 
vereniging, wat echt super is, maar waar 
haal je de energie en tijd vandaan? 
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INTERVIEWS 
Teams in het zonnetje – Meiden B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wij zijn? De meiden B, het leukste jonge damesteam van HVL! Velen van ons 

spelen al 7 jaar met veel plezier met elkaar samen. We zijn goed op elkaar ingespeeld 

en er is ruimte voor opbouwende kritiek. June: ”Er zijn groepjes binnen het team, but 

in the end we're all one big team. Iedereen kan lachen met elkaar. De meesten kennen 

elkaar al jaren en daardoor voelt het veilig en gezellig in de groep”. 

Sinds kort is ons team aangevuld met Britt, Noortje en Ilse. En dat is best wennen met 

inmiddels 5 wissels. “Het is even puzzelen en kijken hoe het gaat, maar ze passen zich al 

snel aan ons spel aan”, vertelt June. 

“Ons team is door de jaren heen flink gegroeid in het handbalspel. Mede door onze 

toptrainster Saskia, die ons flink heeft geholpen om te komen waar we nu zijn” aldus 

 rancis.  ess vult aan: “Saskia is al deze jaren onze trainster geweest en ik ben haar daar 

dankbaar voor; elke week haar tijd vrije tijd in ons steken, je moet het maar doen”. Ook June 

ervaarde de trainingen als leuk, gezellig en leerzaam; “ e hebben veel hetzelfde gedaan, 

maar daardoor zijn onze trucjes ontstaan. Saskia moedigde ons altijd aan het beste uit 

onszelf te halen en leerde ons te praten over de wedstrijd; wat ging super goed en waar 

zitten de verbeterpuntjes?” 

Na vele jaren stopt Saskia als onze trainster en zal Erik het stokje overnemen. Al eerder 

heeft hij ons trainingen gegeven en deze zijn erg goed bevallen. Keepster Esmee heeft 

daarnaast al enige tijd keeperstraining van  rik gehad: “ rik stimuleert mij om het beste uit 

mijzelf te halen en ook om de verdediging aan te spreken op wat ik constateer vanuit het 

doel. Voor mij is het erg fijn om getraind te worden op zaken die specifiek voor een keeper 

relevant zijn”. Het team denkt met  rik weer naar een hoger level te komen, zowel als team 

als individueel. “ l zijn we erg bang voor het vele conditie trainen wat ons te wachten staat”, 

lacht June. Een andere uitdaging die in het nieuwe seizoen op ons pad komt, is de overgang 

naar de dames  . “ at lijkt ons best spannend, maar we willen er zeker wel met volle kracht 

voor gaan. Het zal een nieuwe uitdaging worden waar we veel van zullen leren” zegt 

 rancis. Ook  ess heeft er veel zin in: “ atuurlijk is het spannend, want het niveau wordt 

een stuk hoger en het zal niet meteen super goed gaan. Of misschien verrassen we 

iedereen wel ;-)”. We kijken erg uit naar het volgende seizoen en hopen op een mooi 

handbaljaar! 
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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 

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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TRAINER DC 

Komend seizoen zal Yvonne haar taak als trainer voor de dames C neerleggen. Daarom zijn 

wij op zoek naar iemand die de training wilt gaan geven op de dinsdag en/of vrijdag van 

19.00 tot 20.00 uur!  

 

HULP OP WEDSTRIJDDAGEN 

Na de zomerstop start de competitie, hopelijk, weer voor alle teams! Om de wedstrijddagen 

in goede banen te laten leiden, is het van belang dat alle benodigde taken vervuld worden. 

Iedereen kan zijn steentje bijdragen om de wedstrijden soepel te laten verlopen; denk aan 

helpen alles klaarzetten voor de eerste wedstrijd, helpen opruimen na de laatste wedstrijd en 

alles er tussen in! Vele handen maken licht werk! 

 

CLUB VAN HET JAAR 

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat wij zijn uitgeroepen tot Gemeentewinnaar van de  Club 

van het Jaar-competitie! Met trots mogen wij een jaar lang deze titel dragen! Een ieder die 

zijn inzet heeft gedaan om ons tot winnaar te maken; hartstikke bedankt! 

 

VRIENDEN VAN HVL 
 
Wij zijn blij te kunnen vermelden dat alle Vrienden van HVL van het afgelopen seizoen het 

komende jaar deze naam nog altijd kunnen dragen. De Vrienden van HVL is een 

toegangbare manier waarop een ieder de club (financieel) kan steunen.  

Voor meer informatie ga naar https://www.handbalvereniginglelystad.nl/vriend-van-hvl-

worden/ of neem contact op met Daniëlle / Mandy! 

 
. 

AFSLUITING SEIZOEN 

Helaas is er geen mogelijkheid om met de hele vereniging het seizoen goed af te sluiten. 

Daarom zal de gehele jeugd een afscheids-presentje krijgen vanuit het bestuur! 

De senioren zullen het seizoen gezamenlijk afsluiten op én na de laatste, intensieve, 

training. Met het oog op 5 weken stilzitten worden ze natuurlijk voor de afsluiting nog even 

goed aangepakt.  
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WIST JE DAT… 

 
• Er in de maand juli niet getraind wordt? 

• Er volgend seizoen 1 jeugdtrainer en 2 keeperstrainers klaar zijn met stage? 

• De dames B allemaal doorschuiven naar de A? 

• Er komend seizoen 3 meiden C naar de B doorschuiven (en dus direct A worden)? 

• Saskia haar trainerstaken, na jarenlange dienst, worden overgenomen door Erik? 

• Er op de laatste trainingsavond een afscheidsmoment is voor Senioren? 

• De jeugd als seizoenafsluiting een presentje krijgen? 

• Marco een nieuw vakantiehuisje heeft? 

• Erik de coronatrainingen spuugzat was? 

• De huidige E volgend seizoen twee D teams worden? 

• Mandy op vrijdag de trainer van de D wordt om Debby te versterken? 

• De C jongens dit seizoen zijn versterkt met Thimo en Jelle? 

• Liam naar de sportschool  lijkt te gaan? 

• June en Francis een handbalsabbatical willen doen in Engeland? 

• De oudjes elkaar na maanden gemis weer mogen knuffelen ín het veld? 

• Het inmiddels duidelijk is dat de kleur oranje niet elke club de overwinning brengt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VERJAARDAGEN 
Iedereen van harte gefeliciteerd! 

 

 

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 

Tristan 
Yvonne 

Timo 
Indy 
Hetty 
Daniel 
Robin 
Manon 
Mandy 
Sem 

Reshma 

Silke 
Dominique 
Jogchum 
Aaricia 
Linde 
Elroy 

 
 
 

Nancy 
Koos 

Nadya 
Aryan 
Linda 

Esmee 
Calvin 
Erik 

Kevin 
Glenn 
Hilbert 

   

Kwartaal 4 

Seizoen 2020/2021 



16 
 

 

Sponsor spotlight 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie is de shirtsponsor van de meiden B?  
Dat is Van Hees Montage en zij monteren allerlei soorten reclame uitingen. 
Zij stellen zich graag aan u voor. 

“ n 1998 zijn wij als zelfstandig ondernemer begonnen en hebben we onze vleugels verder 
uitgeslagen in de reclame wereld. Voordat we Van Hees Montage opgericht hebben, zijn we 
eerst een aantal jaren als reclame monteur werkzaam geweest bij een groot lichtreclame 
bedrijf dat ons nog zeer regelmatig inhuurt. 

Hier is Marco van Hees, als kleine jongen, meegenomen door zijn vader die ook reclame 
monteur was. Het is er dus als het ware met de paplepel ingegoten. De volgende generatie 
staat alweer klaar, alhoewel hij met zijn 15 jaar nog even moet wachten, maar al graag met 
zijn handen en elektriciteit werkt. De paplepel heeft hij al met beide handen aangenomen. 

Ons team bestaat uit drie monteurs en wij worden veel gevraagd bij de grotere, meer 
complexe, projecten en dat vinden we natuurlijk fantastisch om te doen. Het kan ons niet 
hoog genoeg zijn. Daarnaast zijn de montageklussen dichter bij de grond ook aan ons 
besteed. Wij zijn dan ook een allround in te zetten team. 

Waarom wij shirtsponsor zijn van de meiden B? 
Allereerst omdat handbalvereniging Lelystad wel een financieel steuntje in de rug kan 
gebruiken en omdat we het team van onze dochter graag iets extra’s geven.  eden we dit 
voorheen in de vorm van het uitreiken van handballen, tassen, warmloopshirts en training 
shirts, is dit nu een officieel contract bij HVL geworden waar we ons goed bij voelen. 
 
Sowieso organiseren de ouders van deze meiden leuke dingen zoals pannenkoeken eten, 
escape room, naar de Nederlandse handbal dames kijken, taart eten bij verjaardagen en 
een klein feestje vieren aan het einde van het seizoen.  
Afgelopen seizoen viel er niet veel te organiseren, maar gelukkig mochten ze op een 
moment weer trainen waar ze volgens mij ook veel plezier van hebben gehad.  
 
Het zijn stuk voor stuk fanatieke meiden die graag spelen en uiteraard ook graag winnen. Je 
krijgt ze het meest blij wanneer ze een moeilijke tegenstander treffen omdat ze hieruit het 
meest kunnen leren en dat siert dit team. 
 
Kortom, wij zijn trots om de shirtsponsor van dit team te zijn!” 
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