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Nieuwsbrief Januari - 2020

Van de voorzitter

Beste leden van HSV,

Allereerst nog de beste wensen voor 2020, ik wens u een sportief en
mooi nieuw jaar toe. Het is een jaar van verandering voor HSV. We
hebben officieel een nieuwe naam. We heten nu HSV-Haren ipv HSV
GVT gymnastiek en volleybal en we hebben nieuwe statuten,
helemaal aangepast aan het digitale en nieuwe tijdperk van AVG en
dergelijke.

Nog een verandering die aanstaande is, is dat ik in juni, bij de ALV,
afscheid van u neem als voorzitter van HSV. Tot die tijd zal ik mij
blijven inzetten voor HSV en ben en blijf ik bereikbaar voor uw vragen
en opmerkingen. Binnen het bestuur lijkt er al aanvulling te zijn en ook
een opvolger voor mijn functie. Daar ben ik blij mee en dankbaar voor,
want zonder u als vrijwilliger kan HSV niet. Ook hier een woord van
dankbaarheid aan alle vrijwilligers van HSV, alle mensen die iets doen
voor de club, groot of klein, zichtbaar of minder zichtbaar: dank u wel!!!
Zonder jullie geen vereniging.

Ik wens u allen een mooi en sportief seizoen toe.

Wilma Vrieling
Voorzitter HSV-Haren
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Aankondiging ALV juni
2020

Elk voorjaar vindt er een
Algemene Leden Vergadering
(ALV) plaats. Een vergadering
waarin belangrijke wijzigingen
voor de vereniging aan de leden
wordt voorgelegd (zoals
contributiewijzigingen maar ook
veranderingen in de statuten of
het huishoudelijk reglement),
bestuursleden kunnen tijdens
een ALV af- en toetreden en de
begroting voor komend jaar
wordt vastgesteld. Het bestuur
mag belangrijke wijzigingen
uiteraard niet op eigen houtje
beslissen en via deze weg kan
een ieder meebeslissen.

De opkomst onder de leden is
vaak gering en daarom willen we
de datum in ieder geval op tijd
onder de aandacht brengen.

Dit jaar zal de ALV plaats vinden
op maandag 8 juni 2020
om 20 uur.
Mocht je belangstelling hebben
zet deze datum dan alvast in je
agenda.

 

Automatische incasso versus administratiekosten
Afgelopen jaar zijn we gestart met automatische incasso. Inmiddels
heeft 3/4 van de leden een incassomachtiging afgegeven, daar zijn we
erg blij mee! Tegelijkertijd constateren we dat bij 1/4 van de leden dit
nog niet het geval is en de facturen nog handmatig betaald worden.
We constateren ook dat we bijna de helft van deze leden minstens 1
aanmaning moeten sturen en in een relatief groot deels zelfs 3
aanmaningen. Als dat niet werkt moeten we mensen persoonlijk
benaderen om de facturen alsnog betaald te krijgen. daar gaat veel tijd
in zitten, die we graag zouden steken in de ontwikkeling van de club
en de contacten met gemeenten etc.

We hebben er daarom ook voor gekozen dat we leden die nog geen
gebruik maken van automatische incasso (met ingang van factuur
derde kwartaal 2020, te versturen op 1 juli 2020), administratiekosten
in rekening gaan brengen. We zullen dit op de eerstkomende ALV in
juni voorleggen, daar wordt ook de hoogte van de administratiekosten
vastgesteld.

We willen graag iedereen van harte uitnodigen om alsnog een
incassomachtiging af te geven. Dit mag ook door een mail te sturen
naar de ledenadministratie met daarin je rekeningnummer en de naam
van het kind waarvoor je de incasso af wilt geven. Het zou ons als
bestuur erg veel werk schelen!
 

Vriendelijke groet,
Marjolein Haulussy
penningmeester HSV Haren

Inhoudsopgave
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Gewijzigde statuten
Op onze website staan de nieuwe staturen van HSV haren! Zoals de
voorzitter al aangaf in het voorwoord is de naam van onze vereniging
veranderd naar HSV Haren. Dit hebben we gedaan, omdat we recht
willen doen aan alle activiteiten die we als HSV te bieden hebben,
naast volleybal en gymnastiek.

Maar dat is niet de enige wijziging. een minstens zo belangrijke
wijziging zit in de opzegtermijnen. Het is nu mogelijk om per kwartaal
op te zeggen in plaats van per half jaar. Wel moet je dit een maand
voor afloop van het kwartaal doen.

Voor leden die meedoen aan wedstrijden geldt hierop een
uitzondering: zij kunnen maar eens per jaar opzeggen!

Dit heeft te maken met de wedstrijdgelden die we moeten betalen op
het moment dat we teams en individuele leden aanmelden voor de
wedstrijden. Deze gelden betalen we vooruit voor het hele jaar en zijn
afhankelijk van het aantal leden/teams die we aanmelden. de
afgelopen jaren is het meermaals voorgekomen dat we boetes
moesten betalen, omdat we niet genoeg teams meer hadden door
tussentijdse afmeldingen, of dat leden zich tussentijds afmelden, maar
wel al ingeschreven waren voor de wedstrijden. Dat leidt tot onnodige
kosten voor HSV en we willen graag dat iedereen zich hier bewust van
is.

Aan de ene kant dus een versoepeling, aan de andere kant iets
strenger.

De statuten zijn vastgesteld door de ALV op 14 oktober 2019 en staan
op de site voor degene die het nog eens goed na wil lezen.

Ook staan op onze site het huishoudelijk reglement, met daarin de
gedragsregels voor leden, ouders, trainers, begeleiders, juryleden,
scheidsrechters, etc. we nodigen iedereen van harte uit ook deze eens
door te lezen!

Inhoudsopgave

Grote Clubactie
Er is een record bedrag
opgehaald met grote clubactie!

Inmiddels is bekend wat de
opbrengst is van jullie
inspanningen van afgelopen
najaar!

Jullie hebben een record bedrag
opgehaald van €2199!!!

Super gedaan allemaal en heel
erg bedankt voor jullie inzet!

De meeste loten zijn dit jaar
verkocht door Chelsea
Haulussy:
40 stuks!

Op de ALV van juni zullen wij
een voorstel doen voor de
aanschaf van nieuwe materialen
van dit geld!

Als jullie ideeën hebben geef dit
dan aan bij de trainers, dan
nemen we die ideeën mee!

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://eepurl.com/gAvcDf
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=e539efbce57a4be5e4a492d41&id=c2686e713b
https://us19.campaign-archive.com/feed?u=e539efbce57a4be5e4a492d41&id=c2686e713b
javascript:;


/

Inhoudsopgave

Jureren voor HSV Haren bij turnen
noodzaak en kosten

Met heel veel plezier, en dank, merken we dat het aantal leden die
zich dit keer hebben aangemeld om te jureren bij de Recreatieve
Wedstrijden voor onze basisturnsters verveelvoudigd is. Hierdoor zijn
we in staat de juiste hoeveelheid juryleden te leveren voor de drie
dagen dat onze kanjers hun prestaties laten zien. Ik hoop van harte
dat we de komende jaren op jullie mogen rekenen, waar het gaat om
het jureren van deze wedstrijden.
 
Met klem vestig ik dit keer de aandacht op het tekort aan
gecertificeerde Juryleden binnen onze vereniging. Wij nemen steeds
meer deel aan de KNGU wedstrijden en, met het stijgende niveau van
onze kanjers, nemen we ook vaker deel aan wedstrijden in de hogere
sectoren. Per 5-6 deelnemende turnster, zijn wij als vereniging
verplicht een jurylid te leveren. Gezien de groep die nu meedoet aan
de wedstrijden, zouden wij tot ongeveer 9 juryleden nodig hebben.
Voor het jureren van deze wedstrijden is
een brevet (T(urnen)D(ames)1, TD2 en/of TD3 verplicht. Dit brevet
kan worden verkregen door een jurycursus via de KNGU te volgen.
De TD-jurycursussen van de KNGU zijn gratis voor leden, het ‘kost’
alleen tijd.
 
Voor de turnsters van HSV hebben we met name de brevetten TD1 en
TD2 nodig.
De TD1-cursus, waar we de meeste juryleden van nodig hebben,
behelst 3 bijeenkomsten (avonden) en een online examen, die thuis
gemaakt kan worden. Met dit brevet kun je de turnster op
Instap/Pupil/Jeugd1 niveau jureren.
Mijn oor heeft gehoord dat er wellicht 2 moeders en twee van onze
oudere turnsters geïnteresseerd zijn in het behalen van dit brevet. We
kunnen jullie als groep aanmelden, en wellicht is carpoolen een
gezellige optie.
 
De TD2-cursus is het vervolg. Met dit brevet kun je de turnsters op
Jeugd 2 niveau en hoger (tot Senior D) jureren. Dit behelst de
keuzestof (de turnsters zijn in staat om nu hun eigen turn-serie samen
te stellen en mogen dit uitvoeren). Maaike en ik zijn voornemens ons
aan te melden voor deze cursus.

Na het behalen van het brevet, mag je in eerste instantie als
‘schaduw-jury’ meelopen tijdens de wedstrijden. Dan wordt je naast
een ervaren jurylid gezet en kun je ‘op proef’ meedoen. Hier leer je
ontzettend veel van. Wanneer je 1 of 2 keer als schaduwjury mee hebt
gekeken, kun je als volleerd jurylid meedraaien.
 
Voor meer info over de TD1, TD2 en TD3 cursussen ,
klik: https://opleidingen.kngu.nl/campus/gymnastiek-en-
turnen/juryopleidingen (in het zijkader vind je specifieke info over de
verschillende niveau-cursussen.
 
Op dit moment betalen we een idioot hoog bedrag aan boetes, omdat
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we onvoldoende juryleden kunnen leveren (meer dan 1000 euro
boete per wedstrijdseizoen) en dit geld zouden wij als bestuur heel
graag aan andere dingen willen uitgeven (materialen,
contributieverlaging om maar een paar dingen te noemen,
vrijwilligersvergoeding). Dit kan, op het moment dat we meer leden
kunnen inzetten als jury bij de KNGU wedstrijden.

 
Heel graag ontvang ik aanmeldingen voor de jurycursussen.
Hartelijke groeten,
Marjan van Ittersum (turnen@HSV-Haren.nl)
 

Inhoudsopgave

Aankondiging
brief
sponsoring 
 
Een sportvereniging
kan niet zonder
sponsoring, dat
weten we allemaal.
Elk jaar wordt er een
bedrag meegenomen
in de begroting
waarvan wordt
verwacht dat dit via
sponsoring binnen
komt. De laatste 2
jaar halen we dit
bedrag echter bij
lange na niet meer,
met name omdat veel
sponsors afhaken.
Als bestuur hebben
we nagedacht hoe
we hier mee om
moeten gaan. We
zullen binnenkort een
brief uitdoen naar
onze leden waarin
we het een en ander
hierover uiteen zullen
zetten.

VOG aanvraag

In een voorgaand stukje van de nieuwsbrief
is al even gewezen op het huishoudelijk
reglement. 
De gedragsregels die hierin zijn verwerkt
zijn opgesteld volgens de gedragscode van
de NOC*NSF. Wij vinden het als vereniging
zeer belangrijk dat een ieder die betrokken
is bij (onze) kinderen zich bewust is van
zijn/haar positie en respectvol met alle
kinderen om gaat. Daarom wordt er ook van
elke persoon die betrokken is bij de
kinderen als bestuurder, (assistent) trainer
of als coach, een VOG (Verklaring omtrent
Gedrag) gevraagd.

Momenteel zijn we druk bezig al deze
VOG’s te verzamelen. We hebben hiervoor
als vereniging een erkenning verkregen van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport waarmee we al onze vrijwilligers
een VOG zonder kosten kunnen laten
aanvragen. Je mag er dus van uit gaan dat
straks iedereen die in aanraking komt met
jouw kind gescreend is door het Ministerie
van Justitie en Veiligheid.
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 Inhoudsopgave

Clubkampioenschappen Selectie Turnsters
Op zaterdag 11 januari jl. hielden we weer de clubkampioenschappen
voor onze selectie turnsters. Er waren 29 deelnemers, verdeeld over 9
categorieën.
 
De dag begon met het ophalen en vervoeren van de materialen die we
nodig hadden, van gymzaal De Meet naar gymzaal De Bam. De
aanhanger heeft twee keer moeten rijden, om de spullen naar de Bam
te krijgen, een balk van 5 meter, een Pegasus, diverse matten (dik en
klein) en een hoeveelheid springplanken en trampolines passen
helaas niet allemaal tegelijk in de aanhanger. Gelukkig regende het
niet ….
 
Met vereende krachten en onder bezielende leiding van Maaike en
Janien, zijn de toestellen opgebouwd, zijn de jurytafels klaargezet, en
zijn de medailles en bekers uitgestald. Ondertussen begon de geur
van koffie zich ook te verspreiden.
 
Na het welkomstwoord van Wilma onze voorzitter, en het
overhandigen van de herinneringsstandaarden aan onze
turnkampioenen van vorig jaar, begonnen we aan de wedstrijden.
 
De vier groepen bedwongen afwisselend de balk, de brug, de vloer en
de kast/Pegasus. Het plezier spatte er vanaf, alhoewel her en der een
klein traantje werd weggepinkt wanneer de oefening niet zo verliep als
verwacht. Salto’s, hurksprongen, kips, radslagen met overslag,
pirouettes, koprollen, kurbets en streksprongen wisselden elkaar af.
Regelmatig onder de ‘Oh’s’ en ‘Ah’s’ van het publiek wat zich op de
tribune had verzameld.
 
Met ervaren ogen beoordeelde de juryleden alle turnsters en  waren
onze tellers druk doende alle punten bij elkaar op te tellen. We konden
uiteindelijk 9 gouden, 4 zilveren en 1 bronzen medaille uitreiken. De
uitslag was als volgt:

Categorie
Instap D2:                     goud voor Chelsea
Instap D3:                     goud voor Esmee
Pupil 1 D1 en D2:         goud voor Laurie
                                     zilver voor Bente
Pupil 1 D3:                    goud voor Eva
                                     zilver voor Marleen
Pupil 2 D2 en D3:         goud voor Ise
                                     zilver voor Noor
Jeugd 1 D2:                  goud voor Anna
Jeugd 2 G:                    goud voor Laura
Junior en Senior F:       goud voor Helen
                                     zilver voor Kim
                                     brons voor Loes
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Senior D:                      goud voor Nadia

Ook mochten we weer de wisselbekers uitreiken aan onze ‘allround’ 
kampioenen:
In de categorie t/m jeugd 1 ging de beker naar Ise, in de categorie
Jeugd 2 t/m senior ging de beker naar Nadia.
 
Met nog meer vereende krachten is vervolgens de zaal weer
afgebroken en zijn de spullen op de aanhanger geladen om weer naar
De Meet gereden te worden.
Heel graag wil ik hierbij nogmaals iedereen bedanken die heeft
meegeholpen om deze dag tot uitvoer te kunnen brengen. Niet in de
laatste plaats onze turnsters die weergaloze prestaties hebben laten
zien. Wat een fantastisch niveau hebben ze!

Hartelijke groeten,
Marjan van Ittersum
Bestuur HSV, afd. turnen

Inhoudsopgave

 
Informatie afdeling volleybal: de zomer en
wintercompetitie.

Het afgelopen jaar heeft de afdeling volleybal van HSV
Haren een geweldige groei doorgemaakt. We volleyballen
nu met een mixed ploeg van ca. 20 leden met veel plezier
op dinsdagavond van 20:30-22:00 uur in de gymzaal de
Meet bij de Brede School de Octopus. Na de zomer en na
de jaarwisseling spelen we in een seizoen competitie,
waarin gestreden wordt om de “Willy Boer bokaal”. Deze
bokaal is ingesteld ter ere van Willy voor haar inzet voor
HSV Haren in het algemeen en volleybal in het bijzonder.
Aan het einde van elk seizoen is er een gezellige avond
waarin we het seizoen afsluiten met een hapje en een
drankje en daar wordt de bokaal ook uitgereikt.

Hoe werkt nu de competitie? Als iedereen aan het inspelen
is, worden alle aanwezigen op basis van toevalligheid
ingedeeld in groepjes van elk 3 personen. Afhankelijk van
het aantal aanwezigen hebben we dan 4 tot 6 teams van 3
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personen, genummerd A, B, C, etc.. Van twee drietallen
worden steeds teams van wisselende samenstelling
gevormd. Afhankelijk van het aantal drietallen worden er 5 of
6 wedstrijdjes van 10 min. in wisselende
teamsamenstellingen gespeeld. Dus bijvoorbeeld A+B tegen
C+D, gevolgd door B+E tegen C+F, etc. Zo speel je per
avond vijf of zes wedstrijdjes wel in hetzelfde drietal, maar
steeds met een ander drietal die samen het team vormen,
waarmee de wedstrijd wordt gespeeld.
We spelen volgens de officiële wedstrijdregels en de score
wordt bijgehouden door de mensen die op dat moment niet
spelen. Na de wedstrijd wordt de balans opgemaakt en
worden punten toegekend aan de verschillende drietallen
die gespeelt hebben.
Bij een gewonnen wedstrijd krijgen de twee drietallen (en
eventuele reserve spelers uiteraard) van de winnende
speelhelft een punt. Bij gelijkspel krijgen beide helften een
punt. Er is een bonuspunten regeling, zowel voor de
winnende als de verliezende drietallen.

Bij 15 t/m 19 punten krijgen beide drietallen van de
speelhelft 1 bonuspunt.
Bij 20 t/m 24 punten krijgen beide drietallen van de
speelhelft 2 bonuspunten.
Bij 25 punten of meer krijgen beide drietallen van de
speelhelft 3 bonuspunten.

Win je de wedstrijd met bv. 26 punten, dan krijg je 1 punt
voor de winst en 3 bonuspunten, dus 4 punten.
De twee hoogste scores die elke speler op een avond heeft
verdient, worden bijgehouden en vormen aan het einde van
het seizoen de plaatsing in de seizoen competitie. Om
eventuele afwezigheid te compenseren, worden de twee
laagste scores (dat is 0 bij vakantie of bv. ziekte) bij iedereen
weggestreept. Naast eeuwige roem en de Willy Boer bokaal
is er ook een aanmoedigingsprijs voor de speler met de
laagste score.

Elk seizoen is er weer een frisse start, zijn de kansen weer
gelijk en komen er vaak andere winnaars uit de bus.
Bijkomend effect is dat veel spelers stiekem toch een beetje
voor de knikkers gaan en niet alleen voor het spel elke
dinsdag naar de zaal komen. Niets menselijks is ons
volleyballers vreemd.

Mocht je weleens een kijkje willen nemen bij volleybal en de
wintercompetitie eens in werking te zien, voel je vrij en
welkom om eens te kijken en vergeet je sportspullen niet
mee te nemen! Ook niet HSV Haren leden (buren, vrienden
en bekenden) zijn van harte welkom.
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Namens alle leden van volleybal, Kommer Brunt en Bob
Schoonbeek.

Inhoudsopgave

1e competitiehelft
floorball

Beste sporters,

We mogen dit eerste halfjaar 7
jeugdteams verwelkomen in de
competitie:
2 E-teams
1 D-team
2 C-teams
2 A/B-teams
Een mooi aantal.

In de E-competitie staan in totaal
4 teams en wordt er een
zogenaamde dubbele competite
afgewerkt, elk team speelt 2x
tegen elkaar. Onze teams vinden
we terug op plaats 2 en 4, een
prachtig resultaat.

 

Inhoudsopgave

In de D-competitie staat ons
team op de 2e plaats van in

totaal 5 teams en dat betekent
dat elk team 1 wedstrijddag vrij

is en 4x een wedstrijddag speelt.

In de C-competitie vinden we
onze teams terug op plaats 2 en
4, in een sterke competitie van 7
teams. Soms heeft zo'n aantal
teams tot gevolg dat een team
langer moet wachten tussen de

wedstrijden in.

In de A/B-competitie vinden we
onze teams terug op de plaatsen
1 en 5 in een totaal van 6 teams.
Ons eerste team is zo sterk dat
er voor hen gezocht wordt naar

meer uitdaging. Dit alles in nauw
overleg tussen bestuur, team,
coach en ouders/verzorgers.

We mogen constateren dat we
lekker bezig zijn en ik kijk uit
naar de tweede helft van dit

wedstrijdseizoen. Alle spelers en
coaches wens ik veel

speelplezier en alle ouders
vooral veel kijkplezier.

Wilma Vrieling

Zegt het voort, zegt het voort, of reageer zelf!
 

Vacature turn-train(st)er bij HSV-Haren
 
Wij zijn op zoek een enthousiaste turntrain(st)er voor onze
basisgroepen (7 uur per week verdeeld over 2 namiddagen). Maaike
heeft aangegeven graag de aandacht te willen focussen op de
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selectiegroepen en Janien heeft helaas geen ruimte in haar volle
agenda om de groepen over te nemen. We dragen de basisgroepen
graag over aan een enthousiaste nieuwkomer.
 
Het gaat om alle basisgroepen op de maandagen en de donderdagen:
Maandag 16.00 – 17.00 uur: kinderen van 6, 7 en 8 jaar,
Maandag 17.00 – 18.30 uur: kinderen 9 jaar en ouder
Donderdag 15.30 – 16.30 uur: kinderen van 4 en 5 jaar
Donderdag 16.30 – 17.30 uur: kinderen van 6 en 7 jaar
Donderdag 17.30 – 18.30 uur: kinderen van 8 en 9 jaar, en
Donderdag 18.30 – 20.00 uur: kinderen 10 jaar en ouder.
 
Functieomschrijving
Als train(st)er bereidt je de les voor en voer je deze uit conform
planning. Je geeft aandacht aan het individu, maar hebt ook oog voor
de groepsdynamiek en probeert uit iedere turn(st)er het beste te
halen. Je leidt onze turn(st)ers, die daarvoor kiezen, op voor regionale
recreatieve wedstrijden. Voorbereiding en begeleiding tijdens de
clubkampioenschappen horen ook tot het takenpakket.
 
Functie-eisen

Opleidingsniveau Basis Docent Lichamelijke Opvoeding of Sport
Instructeur én affiniteit met turnen*, of turnopleiding TC3 (KNGU)
Zelfstandig kunnen lesgeven
Bereidheid tot invallen bij andere lessen bijv. bij ziekte.
Begeleiding van wedstrijden in weekenden (extra uitbetaalde
uren)
Bereidheid tot meedenken en inzet op verschillende activiteiten
die de vereniging organiseert.
Bij voorkeur eigen turn-/gym-ervaring.

* HSV zal turnopleiding bekostigen (via KNGU) indien kandidaat geen
turnaantekening heeft.
 
Competenties

De belangrijkste competenties die wij in onze nieuwe train(st)er
zoeken zijn:

enthousiaste en ‘can-do’ instelling.
zelfstandigheid.
initiatiefrijk.

Dienstverband

Er wordt vooralsnog een dienstverband aangegaan van 1 jaar.
Salaris vergoeding is op basis van niveau en ervaring en is conform
CAO.
Reiskosten worden deels vergoed.
Een achtergrond check maakt onderdeel uit van de sollicitatie
procedure. Er zal gevraagd worden naar een VOG.
Reageren
Reacties kun je sturen naar turnen@hsv-haren.nl, ten name van
Marjan van Ittersum.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjan van
Ittersum, op telefoonnummer 06-10632860, of bij afwezigheid,
Marjolein Haulussy op telefoonnummer 06-51354519.
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Inhoudsopgave

Op de website van HSV-Haren is
nog veel meer informatie te vinden:

>> voor informatie over een bijdrage
in de contributie

>> wil je opzeggen, email de
ledenadministratie

>> wil je je aanmelden 

HSV Haren https://www.hsv-haren.nl/
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