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Agenda 

Week 5 
Bestuursvergadering 

 
 

14 februari 
Valentijnsactie 
Online-Bingo 

 
 

Week 10 
Bestuursvergadering 

 
  

 

Inleverdatum voor input kwartaal 3 
17 maart  

Welkom! 

Beste leden, 

Allereerst; De beste wensen voor dit nieuwe jaar, met alle gezondheid en sportiviteit 

van dien! 

Onder andere in deze 2e uitgave van ‘Het Sprongschot’; blikt onze voorzitter Ronald 

kort terug op het afgelopen jaar. De Ontspanningscommissie blikt ook kort terug op 

het afgelopen jaar, maar kijkt vooral vooruit naar 2021 ! Hoofdtrainer Erik heeft input 

geleverd en we hebben de agenda ingevuld voor het komende kwartaal! 

Veel leesplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van de voorzitter 

 

Namens het bestuur en mijzelf wens ik jullie allen een gezond en sportief 2021 toe! 

 

Het was een raar 2020, door het COVID-19 virus. Zo konden we (bijna) geen competitie spelen en de 

kampioenen niet huldigen. Gelukkig hadden we naast bovengenoemde ook positieve dingen het 

afgelopen jaar! Zo hebben wij in 2020 ons nieuwe tenue in ontvangst mogen nemen (met het 

bijbehorende nieuwe logo!), hebben wij een eigen webshop gekregen én hebben wij een 

gloednieuwe website. Het afgelopen jaar zijn er ook een aantal vrijwilligers opgestaan die met plezier 

taken binnen de vereniging oppakken én hebben wij veel sponsoren aan de vereniging mogen 

introduceren! 

 

Via hoofdtrainer Erik worden er wekelijks trainingen gedeeld die jullie thuis of buiten kunnen uitvoeren, 

alleen of (verantwoord) in tweetallen. Op deze manier probeert de verenging nog altijd iets te 

betekenen voor jullie. Hopelijk nodigt dit ook uit op het onderhouden van onderling contact! 

 

Ondanks dat het nieuwe jaar nog wat onwennig begint, hoop ik dat wij met elkaar kunnen uitkijken 

naar het eerstvolgende moment van samenkomen. Ík kan in elk geval niet wachten om iedereen 

weer met plezier en gezelligheid op het veld te zien staan! 

Met sportieve groet, 

Ronald Maarsseveen 

Voorzitter 

 

mailto:verenigingszaken@handbalvereniginglelystad.nl


Meiden C met de verdiende 5 december attentie 

  

Kwartaal 2 
Seizoen 

2020/2021 

www.handbalvereniginglelystad.nl 
Sportcomplex De Rietlanden 

Grietenij 22-06 ,8233 BZ Lelystad 
 

Een woord van de Ontspanningscommissie 
 
De Ontspanningscommissie kijkt terug op een bewogen eerste kwartaal. Ondanks de Corona-periode  

hebben er wel leuke gebeurtenissen plaats gevonden! Denk daarbij aan de seizoens-opening, de pubquiz; waarbij 

de winnaars Erik, Manon en Elroy er met de prijzen vandoor gingen en een 5 december attentie bij de jeugd! 

 

Als Ontspanningscommissie hebben wij ook inbreng bij het opzetten van deze nieuwsbrief. Daarom kunnen wij alvast 

verklappen wat er op de planning staat voor de 3e uitgave: 

• Een interview met Daniëlle van Hees van de Sponsorcommissie. Want ben jij ook benieuwd hoe dat allemaal 

gaat met al die sponsoren bij HVL?  

• Een ‘WIST JE DAT?’ rubriek, of beter gezegd; we komen met nieuwtjes dan wel weetjes! Mocht jij iets weten 

binnen de vereniging (iets leuks, ontroerends, stoers) wat wij nog niet weten? Mail de redactie dan gerust! Het 

nieuws publiceren kan natuurlijk vanuit anonieme bron. 

• Hoe leuk zou het zijn als wij jouw agendapunten kunnen beantwoorden? Lever dit vooral in bij de redactie 

van de nieuwsbrief zodat wij deze kunnen (laten) beantwoorden.  

 

 

 

 

Actiefoto tijdens de 5 december training 

Winnaars van de digitale pubquiz 
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Veteranentoernooi 
 

Het eerstvolgende veteranentoernooi in Lelystad staat gepland op 

24 april a.s. Door de Corona-crisis is het natuurlijk nog maar 

afwachten of deze editie door kan gaan. Dit houdt de organisatie 

echter niet tegen om met goede moed de voorbereidingen te 

treffen. Ben je nog niet bekend met het veteranentoernooi? In de 

volgende uitgave van ‘Het Sprongschot’ zal de organisatie meer 

vertellen over dit, altijd gezellige, evenement! 

 

 

 

Valentijnsactie  
 
Valentijnsdag… dé dag om je favoriete coach en 

teamverantwoordelijke, (geheime) liefde en dierbare teamgenoten 

te laten weten wat zij voor je betekenen! Een appje is zo gestuurd, 

maar lang niet zo persoonlijk als een zelfgeschreven brief of een 

langs bezorgd cadeautje! 

 

Mis jij je verenigingsgenoten ook zo in deze handbal-arme tijden? 

Wil jij ze ook de welverdiende warmte van een 

Valentijnsboodschap laten voelen? De Ontspanningscommissie 

helpt je hier graag bij! Neem voor 12 februari contact op via 

ontspanningscommissie.hvl@gmail.com over jouw te bezorgen 

Valentijnsboodschap, en zij zorgen er persoonlijk voor dat jouw 

liefde veilig bezorgd wordt! 

 

Valentijns-Bingo 

In de middag van 14 februari zal de 

Ontspanningscommissie zorgen voor een heuse 

Valentijns Bingo!  

Bingo, wie kent het niet? Hét spel dat gaat over 

winnaars, prijzen en liedjes-zingende valsspelers. Een 

spel dat je gezellig in een zaal kan doen, én veilig 

online vanuit je eigen huis! 

4 ronden, 12 prijzen, ludieke achtergronden en een 

goed geklede Bingomaster zorgen hopelijk voor 

goed en gezellig vermaak op de zondagmiddag! 

 

Hou de kanalen in de gaten voor de uitnodiging met 

verdere speluitleg! 

 

mailto:ontspanningscommissie.hvl@gmail.com


  

Kwartaal 2 
Seizoen 

2020/2021 

www.handbalvereniginglelystad.nl 
Sportcomplex De Rietlanden 

Grietenij 22-06 ,8233 BZ Lelystad 
 

Verjaardagen 
Iedereen van harte gefeliciteerd! 

 

          

 
Januari 

 

Tess 

Kimberley 

Rico 

Noortje 

Ron 

Oskar 

 
 

Februari 
 

Zorah 

Brian 

Julien 

Francis 

 

 
Maart 

 

Maud 

Job 

Patrick 

Roos 

Debby 

Henk 

Kevin 

Joep 

Timo 

Auke 

Ronald 
 

Corona en Trainers 
 

Corona heeft een grote impact gehad op ons handbal. Iedereen mist de wedstrijden, de gezelligheid en het 

verenigingsgevoel. Waar mogelijk, probeert HVL jou toch nog iets te bieden:  

Erik heeft vanaf week 53 elke week een training aangeleverd op de verschillende team-apps en de trainers-app 

voor een training die door één of twee personen mag en gedaan kan worden. Hiermee motiveer je elkaar, blijf je 

in vorm en onderhoud je het sociale contact! De trainingen zijn opgesteld volgens de laatste RIVM regels. Heb je 

hier gebruik van gemaakt?  Dan zou het leuk zijn als je deze ervaring met ons deelt! Mail een foto of verhaaltje 

naar de redactie van de nieuwsbrief, en wij plaatsen het in de volgende editie van ‘Het Sprongschot’. 

Heb jij het in je om een training te geven?  

 

Enige tijd geleden heeft Erik in de verschillende apps een trainersstage aangeboden. Dit biedt trainers en leden 

de mogelijkheid om binnen 5 trainingen inzicht te krijgen in het trainersvak bij HVL. Binnen vier trainingen word je 

begeleidt naar het zelfstandig training geven wat in de 5de training in de praktijk gebracht kan worden aan een 

nader te bepalen team! Deze trainingen vinden plaats in overleg qua datum en tijd. Hopelijk ben je nieuwsgierig 

geworden! Zo ja, neem dan contact op met Erik via 06-55846305. Dit kan via bellen, whatsapp of sms.  

 

 

 

 

 

Contributie 
 

Het bestuur heeft, gezien de omstandigheden, 

besloten voor de maand januari 2021 een 

korting van €10,00 te gegeven op de 

contributie. Er zal gedurende de handbal-vrije 

periode per maand gekeken worden wat de 

stand van zaken is, waarop er gekeken wordt 

wat de mogelijkheden zijn betreft kortingen op 

de contributie. 

 
 

Warmloop/Uitspeel shirts 
 

In de periode voor de huidige lockdown is Linda 

begonnen met het uitdelen van de 

warmloop/uitspeelshirts. Deze zijn in de vorige nieuwsbrief 

al benoemd, maar op de wandelgangen werden er toch 

wat vragen over opgevangen. In het kort: deze shirts zijn 

bedoelt om te dragen wanneer tegenstanders eenzelfde 

kleur tenue hebben en om in warm te lopen.  

Voor vragen betreft de verenigingskleding kunt u Linda 

contacten op: 

kledingcommissie@handbalvereniginglelystad.nl  

mailto:kledingcommissie@handbalvereniginglelystad.nl
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Sponsoren 
Onze geweldige sponsoren, die de vereniging een hart onder de riem steken! 

 

 

 



 

Kwartaal 2 
Seizoen 

2020/2021 

www.handbalvereniginglelystad.nl 
Sportcomplex De Rietlanden 

Grietenij 22-06 ,8233 BZ Lelystad 
 

Haarmode Ciseaux 
 
Kapsalon Haarmode Ciseaux is helaas nu gesloten en het ziet er naar uit dat dit na 20 januari 

nog het geval zal zijn. 

 

Om toch contact met de klanten te hebben kunt u wel producten bestellen! 

Er is een goede keuze uit het assortiment. Zo kunt u terecht voor bijvoorbeeld conditioners, 

waxen of haarlakken.  

 

Ook worden er verfpakketjes gemaakt voor klanten, zodat men zelf de uitgroei kan bijwerken 

met de juiste kleur en goede, verantwoorde producten. In die pakketjes zit alles wat je nodig 

hebt, zoals een verfbakje, een kwast, handschoenen, shampoo en conditioner. 

 

Op afspraak kunnen de producten worden opgehaald. Haarmode Ciseaux is te bereiken op 

06- 39495252. 
 

 

 

 

 

Stadspost Lelystad 
 

Stadspost Lelystad is een bedrijf dat gericht is op de zakelijke post binnen en buiten 

Lelystad. Binnen Lelystad heeft Stadspost ongeveer 50 klanten. Buiten Lelystad verzorgt 

Stadspost de post voor zo'n 400 bedrijven.  

 

De zakelijke post biedt Stadspost aan tegen zeer scherpe prijzen in vergelijking met post 

nl. Bedrijven kunnen tot wel 30% besparen. Bij Stadspost werken bij top drukte 20 

mensen.  

 

Hieronder nog een aantal activiteiten welke Stadspost ook kan verzorgen; 

* Postbus legen 

* Postkamer werk 

* Pakketten 

* Aangetekende stukken  

* Mailings inclusief inpakken  

* Kleinschalig huis aan huis (tot 10.000 stuks); wijken kunnen in overleg.  

 

Stadspost bestaat inmiddels ruim 30 jaar en werkt o.a. samen met; Concern voor werk,  

Gresbo post , Intrapost en Business post Nederland 

 
 

Sponsoren 
Een aantal van onze sponsoren, uitgelicht! 

 

 

 


