
JAARVERSLAG HVS 
2014-2015 

Bestuur. 
Het hoofdbestuur ziet er als volgt uit: 
Emile Goossens     - voorzitter 
Paula den Bak - penningmeester 
Ingrid de Graaf - secretaris 
Jose Dekker - algemeen bestuurslid/notulist 
Patricia Bakker - algemeen bestuurslid  
Rob de Nijs - algemeen bestuurslid/website 

Ledental. 
Op dit moment telt onze vereniging de volgende 63 leden: 
Dames 1: Cindy Visser, Renee Koenis, Renate Ott, Dionne Vonk, Milou Bregman,  Marinka de 

Wit, Luca de Wit, Laura de Vries, Kiki Rus, Esmee Tiebie, Wies Dekker, Eline de Wit, 
Annemiek Timmer en coaches Anja Zandstra  

B1: Marissa Buik, Anna Dekker, Femke de Kock, Britte de Kock, Bibi Kruijer, Maud 
Sintenie, Yannicke Dekker, Iris Broers, Lucie Stringer, Tess Bregman en coaches Huib 
Stringer , Liesbeth van ´t Kaar en Marieke op de Coul. 

C1: Maaike de Nijs, Jenita de Wit, Mette van Ginkel, Roos Mettes,  Tessa Bakker, Maud 
Neef, Annika Nieuwland, Isa Wenker, Xanna Wind, Birgit Boersen, Kaya Niesten en 
coaches Pauline Mettes en Andre de Wit. 

D1: Joël Dekker, Floortje de Nijs, Indy Swart, Iris de Visser, Maura Wind, Sophie de Wit, 
Jolien Noorman, Iris Lieshout, Djarna Bijvoet, Annemiek Bruin en coaches Paula den 
Bak en Rob de Nijs. 

F1: Lotte Benko, Jette Beers, Djoa Verkaar, Babette Schouten, Floor Schouten, Aimee 
Rijbroek, Faye Fuhler, Lotte Stoop, Meike Ott, Lynn Schipper, Merel Benedictus en 
coaches Suzanne Schouten en Petra Benko 

Kampioenen. 
Een hele echte Kampioen ben je als je de laatste zaalwedstrijd met maar liefst 36-0 wint. 
C1 ongeslagen KAMPIOEN met 305 doelpunten voor en slechts 107 tegen in 16 wedstrijden!! 
Een TOP prestatie .....GEFELICITEERD 

Training. 
Bijna alle teams van HVS trainen 2x per week op dinsdag en donderdag, zowel op het veld als in de 
zaal (van oktober t/m maart). 
Dames en B1 trainen 2 x per week ruim 2,5 uur onder leiding van Huub Stringer.  C1 traint ook op 
dinsdag en donderdag van 18.00 -19.00 uur  en op donderdag om de week met of de B1 of D1 met 
als trainsters Wies Dekker en Denise Hulsebosch. Ook trainen Wies en Denise de meiden van D1 op 
dinsdag en donderdag. 
Onze jongste HVS leden worden getraind door Susanne Schouten en Petra Vink op de woensdag, 
ook geven Suzanne en Petra extra training aan de allerkleinsten om deze klaar te stomen voor de 
echte wedstrijden. 
Peter Bakker heeft op maandagavond de keeperstraining voor de C's, B's en D's op zich genomen. 



Scheidsrechters. 
Wat zijn wij toch ieder jaar weer SUPERBLIJ met onze scheidsen!! 
Onze scheidsen hadden altijd wel voorkeur voor welk team zij wilden fluiten en dat is 
aardig gelukt met indelen van de scheidsen. 
Sonja Brasser, Marco Vermeer,  Yvonne Lieshout, Dionne Vonk,  Marinka de Wit, Kiki Rus, Wies 
Dekker, Denise Hulsebosch, Eline de Wit,  Ingrid de Graaf. De allerkleinsten stonden onder leiding 
van Tessa Bakker en  Jenita de Wit, Roos Mettes. Zij floten veelal in koppels. 
Wat 'n TOPPERS zijn jullie!!! ONWIJS BEDANKT!!!  

Akties. 
Narcissen voorjaarsactie 
Narcissen en hyacinten werden er zaterdagmiddag 28 maart vanaf 16.00 uur weer volop verkocht 
door de teams van D1 en F1, alles uitverkocht! Super gegaan!! 
Wijnactie bestuur. 
Zaterdag 13 december 2014 was voor het bestuur weer de bekende VELO dag. Alle bestelde dozen 
wijn thuisbezorgd door de bestuursleden 
Grote Clubactie 
Onze jongste leden waren dit jaar zeer actief met de verkoop van de grote club loten, F1 verkocht 
namelijk de meeste loten!! Als beloning kregen zij een heerlijk High Tea aangeboden.Floortje de 
Nijs (D1) verkocht in haar eentje de meeste loten. Floortje wat 'n kanjer ben je toch!! De opbrengst 
was 827,28, met dank aan Jose. 
Kledingactie 
Al 4 jaar 'n succes!! Heerlijke actie onder leiding van Patricia.   
De actie vindt plaats in oktober en mei. Een actie zonder veel inspanningen, kwestie van de zakken 
langs de kant van de weg ophalen. Je kast opgeruimd en de kas van HVS goed gespekt, de 
opbrengst van mei was 1440 kilo oftewel 540 euro.  Het bestuur waagt iedere keer 'n gokje voor het 
aantal juiste kilo's, degene die het dichtst bij het aantal kilo's zit ontvangt 'n fles wijn, beschikbaar 
gesteld door Coos de Wit........:-)) 
Rabo fietstocht. 
Zaterdag 6 juni 2015 is  't weer zover....de jaarlijkse fietssponsortocht van de Rabobank staat op het 
programma. Er is 200 euro te verdienen door met 4 personen ongeveer 35 kilometer te fietsen.  
U kunt zich bij Jose opgeven. 
Avia tankpas. 
De avia tankpas voor 2de jaar als aktie voor HVS, een actie waarbij u een tankpas kunt aanvragen 
als u wilt gaan tanken bij Avia. De vele liters benzine zorgen voor veel euro's voor de kas van 
HVS... 
Voor info kunt u terecht bij Rob de Nijs 
Oud ijzer bak 
Bij de Firma Ligthart aan de Nijverheidsweg 3-5 staat een oud ijzerbak. De opbrengst van dit oud 
ijzer komt ook ten goede van de clubkas, een volle oud ijzerbak leverde de laatste keer 138 euro 
op!! Al het oud ijzer kunt u in de bak bij de Firma Ligthart gooien , mocht u vragen hebben kunt u 
terecht bij Rob de Nijs. 

Vrijwilligers. 

VRIJWILLIGERS...... BEDANKT!!! JULLIE ZIJN ECHT HELEMAAL GEWELDIG!!! 



Nieuwjaarsreceptie. 
Zaterdagavond 3 januari was de jaarlijks terugkerende nieuwjaarsreceptie van HVS en VESDO. Dit 
jaar speelde de ouders van de F1, dames 1 en ouders van HVS leden tegen elkaar met als 
scheidsrechter Jeroen de Wit. Sportieve wedstrijden en na afloop gezellig een proost op het nieuwe 
jaar.  

Sponsors/Sponsorborden. 
Onze hoofdsponsor Bouwbedrijf P.Ott heeft  alle HVS teams weer in  prachtige nieuwe  shirt 
gestoken. Hiervoor onze dank!!  
Rondom ons handbalveld hangen al vele mooie sponsorborden , er kunnen er altijd nog een aantal 
bij! U kunt zich altijd melden bij het bestuur voor informatie over de sponsorborden. 

Feestweekend 65 jaar HVS. 
Zondag 31 mei spelen alle HVS teams hun laatste competitie weekend in nieuwe shirts van onze 
hoofdsponsor Bouwbedrijf P. Ott, onze leden zien er weer prachtig uit! Bedankt Bouwbedrijf P.Ott 
voor jullie sponsoring, HVS is heel erg blij met jullie als sponsor . 
En als afsluiting van ons 65 jarig bestaan een gezellig feest met alle leden. 

Tot Slot. 
Vanaf mijn 6de lid van HVS en HVS is zeker een rode draad door mijn leven. 
Van huis uit met de paplepel ingegeven, vrijwilligerswerk voor 'n vereniging, begonnen met mijn 
moeder te helpen met haar secretaris werk, het in het NHV boekje met stift HVS wedstrijden aan te 
strepen, op mijn 13de samen met Marian Schop de jeugd trainen geven, scheidsrechter worden dat 
deed je ook met de meiden van je damesteam 26 jaar geleden en altijd blijven fluiten, niet altijd zin 
maar ja als er niemand was om te fluiten dan ging je toch maar fluiten!:-)) 
Trainen geven aan alle jeugdteams, jaartje of 20 terug was ook enig om te doen! Ook nog maar 'n 
jeugdteam coachen en daar hoorde 't jeugdbestuur ook bij en uiteindelijk in het hoofdbestuur en ja 
de stap naar secretaris ..... samen met Paula in 1999 door Piet Morsch ai voorzitter op slinkse wijze 
als penningmeester en secretaris gestrikt... :-)) 
Mijn laatste jaar als secretaris van HVS, na 15 geweldige jaren met een geweldig bestuur en 
ontelbare gezellige uurtjes, stop ik. Met pijn in mijn hart,  dat wel,  maar de opvolging staat te 
gelukkig vol energie te trappelen. 
Jan Hendrik Benedictus neemt de taak van Emile over als voorzitter, Emile bedankt voor alle 
energie die je in HVS hebt gestoken, van enthousiaste vader zonder handbalachtergrond naar een 
man met passie voor handbal en alles wat daarbij hoort. Bedankt voor al je moeite en gezelligheid 
tijdens onze bestuursperiode. 
Renate Ott gaat mijn taak overnemen en ik heb het volle vertrouwen dat dat Renate uitstekend gaat 
lukken en ook Cindy Visser komt ons bestuur versterken. 
Heel veel succes en plezier in het bestuur van HVS 
Verder wens ik HVS nog vele sportieve jaren met een geweldig bestuur en vele vrijwilligers. 

Tot ziens op de jaarvergadering op dinsdag 26 mei om 20.00 uur  in de kantine 

En vergeet ons afsluitende feestweekend niet op 31 mei!! 

Ingrid de Graaf, secr. HVS


