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Bezetting Bestuur en TC

Stil seizoensafscheid
Zoals we dit voorjaar
allemaal ons leven drastisch
moesten aanpassen in werk,
school en ons totale
privéleven, moest ook het
sporten wijken voor alle
Corona maatregelen.
Gelukkig zitten we nu weer
in de fase waarin we weer
mogen sporten en kijken
naar de toekomst van het
handballen en onze mooie
vereniging. Helaas dit jaar
geen feestelijke afsluiting
van afgelopen seizoen maar
juist daarom is het belangrijk
om allerlei lopende zaken te
delen met jullie. Vandaar
deze nieuwsbrief. Mochten
er naar aanleiding van de
nieuwsbrief vragen of
opmerkingen zijn en weet je
niet precies bij wie je
hiervoor moet zijn, mail deze
dan even naar
ehv@handbal.nl dan zorgen
wij dat je mail bij de juiste
mensen terecht komt. We
hopen na de vakantie een
mooie seizoensopening te
kunnen organiseren.
Hierover volgt binnenkort
meer informatie.
Graag bedank ik iedereen
voor een mooi maar kort
handbaljaar en wens jullie
een fijne en vooral gezonde
zomervakantie!
Angela Konings, voorzitter

Op dit moment zijn er weinig
vrijwilligers voor bestuur en
TC. We draaien op Peter
Westplate, Angela Konings
(voorzitter), Dennis Pluijm
(secretaris a.i.), en Bas Lubse
(penningmeester a.i.). Deze
laatste 2 zijn nog niet
gekozen tijdens een
ledenvergadering maar zijn
een waardevolle aanvulling
binnen het bestuur. Helaas
heeft Mario Vonk
(secretaris/scheidsrechter)
zijn werkzaamheden voor
E.H.V. neergelegd. Bij de TC
hebben William Konings en
Richard Louwers na hun
eerder uitgesproken
bedenkingen gelukkig weer
hun bijdrage geleverd,
anders had Annemarie van
Roon er alleen voor gestaan.
Op dit moment vergaderen
bestuur en TC gedeeltelijk
samen aangezien er te
weinig mensen zijn om alle
kanten van de zaken te
belichten. We doen dan ook
een dringend verzoek aan
eenieder die graag handbal
kijkt, speelt of de vereniging
een warm hart toedraagt om
te kijken om toe te treden
tot bestuur of TC. Graag zien
we wat meer mensen die
hun inbreng kunnen brengen
zodat we de toekomst voor
de vereniging kunnen laten
aansluiten bij de ideeën van
zoveel mogelijk leden.
Angela Konings, voorzitter

En toen werd het stil….
Ineens was het daar. Een
virus die de hele wereld in
een wurggreep ging houden
en nog steeds doet. Alles om
ons heen werd ineens
stilgelegd en het normale, zo
sociale leven wat we kenden,
kon niet meer. Het werd stil
op straat. Erg stil.
Wekenlang. Het verguisde
digitale communiceren werd
ineens een noodzaak. Een
verschrikkelijke tijd….
Gelukkig ligt dat achter ons,
voor nu dan, en zijn er
inmiddels weer veel dingen
vrijgegeven. Het begon in
mei, we mochten weer gaan
trainen. Wel met de nodige
maatregelen, zoals afstand
houden, ontsmetten etc.
Maar hoe ga je dat doen,
handbal op 1,5m? Gelukkig
hebben wij bij EHV trainers
die daar goed mee om
konden gaan, sommige wat
beter als de ander, maar dat
nemen we voor lief. Als 1 van
de aangewezen supervisors,
kan ik alleen maar zeggen
dat we er als club hier heel
goed mee omgegaan zijn en
dat de maatregelen in het
algemeen goed zijn
nageleefd. In het begin even
wennen, eenmaal aan
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gewend werd het ook deels
een automatisme. Bal en
handen ontsmetten, niet te
vroeg aanwezig, gevulde
bidon bij en meteen naar
huis. Het afstand houden
ging er bij de jongeren al vrij
snel weer af en gelukkig is dit
nu geldig voor alle sporters.
Ook wedstrijden mogen
vanaf 1 juli weer, met
publiek, die dan wel 1,5m
afstand in acht moeten
nemen. Daarnaast zijn dan
trainingen ook weer
toegankelijk voor ouders,
met die 1,5m in ogenschouw
nemend.
Als slotwoord wil ik, en ik
denk namens alle
supervisors, jullie
complimenteren met hoe we
met zijn allen zijn omgegaan
met deze situatie. Hoe
vreemd het ook was, of je nu
voor- of tegenstander was,
we hebben het met zijn
allen, zonder incidenten
volbracht. Daar kunnen we
alleen maar trots op zijn. We
weten dat we er nog niet
zijn, die 1,5m blijft nog wel
even rondhangen, maar we
zijn van ver gekomen. Voor
iedereen geldt, blijf logisch
nadenken, blijf bij twijfel
thuis en dan blijven we
allemaal gezond. Alvast
iedereen een hele fijne
zomer! - William Konings

In het zonnetje….
Afgelopen
week heeft
één van
onze
trainsters
na heel veel jaren haar
laatste training gegeven. Lara
Gommans was jarenlang een
drijvende kracht in zowel het
trainen van de jeugd als het
trainen van de dames. Nu
gaat ze de volgende stap
zetten door bij haar andere
liefde, de Millse
handbalvereniging M.H.V. als
trainster aan de slag te gaan.
Verder is ze ook al enige tijd
trainster bij handbalschool
Brabant. Begonnen als
jeugdlid bij E.H.V. met de
paplepel ingegeven,
uitgegroeid tot een zeer
gewaardeerde trainster een
verdienstelijk vrijwilliger van
de vereniging, dat verdient
een mooie afsluiting. Het
bestuur heeft in deze
vreemde periode Lara al
bedankt met een bloemetje
maar ze verdient het zeker
om in het zonnetje te
worden gezet. Hier willen we
graag met de
seizoensopening tijd voor
maken. Een goede reden
voor eenieder om aanwezig
te zijn! Lara, bedankt voor je
lange bijdrage als speelster,
trainster, lid van J.C. lid van
kampcommissie en nog veel
meer initiatieven die minder
zichtbaar zijn voor iedereen.
Veel succes in je volgende

stappen en we hopen dat je
achter de schermen nog lang
actief wilt blijven. En wie
weet wat de toekomst
brengt..

Bedankje
Tijdens een crisis waarbij
sporten niet mag, is het maar
afwachten wat een
sportvereniging wel kan
doen. Wat is het bestuur
verrast door de vele leuke
initiatieven die er zijn
opgezet zodat het clubgevoel
eigenlijk méér leefde dan
eerder. Het jeugdkamp kon
met Hemelvaart niet
doorgaan. Maar wat een
mooi initiatief om dan een
online kamp te organiseren.
Hier is echt duidelijk veel
werk in gestoken en
geweldig om bij dit online
kamp via social media te
kunnen meegenieten van alle
opdrachten! Verder was (en
zijn) er de voorstelfoto’s met
tekst van onze leden,
geweldig om ze voorbij te
zien komen! En dan de
presentatiefilmpjes die van
elk team zijn gemaakt,
sommige echt super orgineel
en allen met de nodige
aandacht gemaakt. De
vrijwilligers die deze
initiatieven hebben
ontplooid en ervoor gezorgd
hebben dat ze op social
media komen, BEDANKT!!
Het gaf ons allen een gevoel
van verbinding in deze
vreemde tijd.
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Seizoen 2020-2021
Na de vakantie beginnen we
hopelijk weer aan een nieuw
seizoen. Een seizoen met
weer nieuwe teams. Dit
brengt altijd een hoop
spanning met zich mee. Het
is ook iets wat je eigenlijk
nooit goed kan doen voor
iedereen. Dit jaar waren we
er in tegenstelling tot
voorgaande jaren vlug uit bij
de jeugd. Hoewel minder
teams, kwantitatief en
kwalitatief staan er naar ons
inzicht hele mooie teams,
met ook hele goede en
capabele coaches/trainers.
Wat een ander verhaal was
het dit jaar bij de senioren,
zeker aan de dames kant.
Wel selectie, geen selectie,
wel een staf, geen staf, halve
staf, twee teams, drie teams,
1e klasse, 2e klasse,
poule…allemaal
discussiepunten. Daarbij ook
rekening houdend met de
persoonlijke wensen en je
krijgt eigenlijk een
onmogelijke taak, mede door
de beperkingen door COVID19. Ook de onzekerheid bij
verschillenden mensen en
daarbij dus het eventuele
opzeggen speelde niet mee.
We hebben toch de knoop
doorgehakt en bepaald dat
er 2 teams komen. Dames 1
gaat spelen in de 1e klasse en
Dames 2 in de 2e. Daarnaast
wordt er een training
gegeven op Maandag 6 Juli,
waarbij we kijken wat de

exacte verdeling qua spelers
gaat worden. Sommige
plekken staan al vast,
anderen zijn nog onzeker. De
nieuwe coach van Dames 1,
Angelina Bosch, zal dan ook
aanwezig zijn, tezamen met
hopelijk de nieuwe trainer.
Wij heten hen alvast van
harte welkom. Dames 2 komt
onder de hoede van Jeroen
Peters. We beseffen ons
terdege dat we dit jaar heel
veel tijd kwijt zijn geweest
met deze indeling, zodat we
dicht bij de ‘uitschrijfdatum’
van 1 Juli kwamen, maar
zoals gezegd lagen hier
verschillende factoren aan
ten grondslag. Hopelijk is
daar enig begrip voor. Voor
de heren senioren was ook
een mooi plan opgesteld,
echter liep het hier ook niet
helemaal zoals gepland. Rik
van den Berk had de kans
aangeboden gekregen om bij
BEVO aan de gang te gaan,
een kans die hij ook niet
mocht laten schieten. Wij
wensen hem hierbij alle
succes en zijn trots dat één
van onze jeugdleden deze
kans krijgt. Mede dat, had als
consequentie dat sommige
A-junioren aan het twijfelen
slaagden en niet wisten wat
ze gingen doen. Tot op
heden is het nog niet
helemaal duidelijk, maar na
een goed gesprek afgelopen
week, is er genoeg hoop op
een goed gevuld heren team.
Ook voor dit team is een

trainer/coach gevonden, in
Good Old Theo Wouters. Ook
hem heten we weer welkom.
Zoals te lezen, dit jaar veel
tijd en moeite gekost voor de
TC, waarbij op het eind
waarschijnlijk alles op zijn
plek valt. Op naar een heel
mooi nieuw seizoen! Voor
meer informatie kun je altijd
mailen, chtz.ehv@gmail.com

Teamkleding
Aan het einde van dit seizoen
verloopt het contract dat we
hebben met BRANDSFIT,
voor de wedstrijdkleding die
we hebben van het merk
Patrick. Tegelijkertijd hebben
we een inventarisatie gedaan
in wat we nu hebben aan
kleding en wat we mogelijk
tekort komen voor volgend
jaar. Na een avond puzzelen
blijkt dat komend seizoen de
jeugd, recreanten en de
heren voldoende
teamkleding lijken te
hebben. Aangezien er vooral
veel A-junioren naar de
senioren gaan en er hier 2
volle damesteams ontstaan,
gaan we hier een tekort
krijgen aan wedstrijdtenues.
We zijn op dit moment in
onderhandeling om over te
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stappen naar een andere
kledingleverancier. Bij de
training die de dames nog
zullen hebben voor de
vakantie, maandag 6 Juli,
zorgen wij dat er paskleding
aanwezig zal zijn om te
inventariseren welke maten
we zouden moeten gaan
bestellen en of de pasvorm
van deze kleding voldoet aan
de verwachtingen. Voor de
toekomst hopen we over te
kunnen gaan naar nieuwe
kleding voor alle teams maar
dit doen we stapsgewijs
vanwege de kosten. Tevens
hopen we dat iedereen eens
wil kijken of er sponsors voor
de teams te vinden zijn.
Wellicht heeft er iemand een
bedrijf, werkt bij een bedrijf
of kent iemand die een team
wil sponsoren met nieuwe
teamkleding. Voor meer
informatie qua kosten e.d. of
andere kledingzaken mail
naar
kledingcommissie.ehv@gmai
l.com
Daarnaast kunnen er nog
steeds trainingspakken,
presentatieshirts en jassen
besteld worden. Gebruik
hiervoor ook bovenstaand
mailadres. Zo stralen we ook
uniformiteit uit.

Nieuws van de AC
Ook voor de AC was het
natuurlijk een rare tijd. Er
kon en mocht niks meer.
Geplande activiteiten
werden afgeblazen, het

buitenlandtoernooi
gecanceld etc. Alle
inspanningen en
geldinzamelingen, eigenlijk
voor niets. Zou je denken…..
Echter is dit niet zo. Gelukkig
zijn alle ‘Vrienden’ ook echt
vrienden gebleven. Met dit
en de acties die de D1,
Meiden C en Dames A
gedaan hebben, hebben we
een mooie basis voor het
jubileum, denken we. De
plannen voor dit worden op
dit moment opgestart.
Hiervoor zoeken we dus
vrijwilligers om hieraan mee
te doen. Dus als je interesse
hebt, meld je dan aan via
activiteitencommissie.ehv@g
mail.com. Waar we nu aan
denken is het organiseren
van een toernooi (zaal),
receptie, feestavond etc. Als
je ideeen hebt, horen we het
ook graag.
Daarnaast hebben we ook
weer een kleding inzameling
op de planning staan.
Hierover volgt later meer
info, maar zal ongeveer eind
augustus zijn. Houdt hier dus
rekening mee.
Een seizoensafsluiting zit er
niet in dit keer, maar
waarschijnlijk wordt het dit
keer een seizoensopening!

Kantine
Ondanks dat alles stil lijkt te
liggen, het is een stuk stiller
tijdens de trainingen nu er
geen ouders en andere
belangstellenden aan de
zijlijn zitten, wordt er door
de verplichte sluiting van de
kantine een frisse bezem
door de kantine gehaald.
Alles poetsen, van
balkenplafond, ramen van
binnen lappen, bekers
uitsorteren en poetsen,
vitrinekasten poetsen en
opnieuw inrichten. Bedankt
daarvoor ook dames A jeugd,
De kantinecommissie is jullie
hier heel dankbaar voor.
Verder is er nu tijd om eens
kritisch te kijken naar de
kantine, wat kan er
verbeterd? Liggen er nog
wensen? Er zijn inmiddels
andere barkrukken
aangeschaft, zijn rolgordijnen
opgehangen tegen de
warmte, de aankleding is wat
aangepast en er wordt nog
gewerkt aan een tassenrek in
de hal zodat alle tassen
voortaan netjes weggezet
kunnen worden. De totale
voorraad is geïnventariseerd
en er was helaas ook flink
wat over de datum. De keuze
om pas eind augustus/begin
september de kantine te
openen was dus snel
gemaakt. De kantine is voor
de opening in het nieuwe
seizoen fris gepoetst, mooi
opgeknapt, voorzien van
nieuwe verse producten en
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zoals het er nu naar uit ziet
voorzien van het certificaat
“Gezonde sportkantine”! Dit
zal in de productkeuze en in
de aankleding van de kantine
goed terug te zien zijn.
Mochten er nog vrijwilligers
zijn voor bardiensten in het
nieuwe seizoen, hand- en
spandiensten in de laatste
poets- en klusactiviteiten of
gewoon nog voor het melden
van een goed idee, mail dan
naar ehvkantine@gmail.com

Rookvrij Sportveld
In aansluiting op de
aanpassingen die in de
kantine gemaakt zijn en
daarnaast de oproep van de
gemeente om het sportpark
rookvrij te maken heeft het
bestuur besloten om bij de
heropening van de kantine
niet alleen de kantine maar
het hele E.H.V. terrein
rookvrij te maken. Hierover
is in het bestuur unaniem
gestemd. Dit betekent voor
rokers dat zij buiten de
hekken van het
handbalterrein zullen
moeten gaan roken. Het
bestuur roept hierbij op om
afval van peuken etc. netjes
op te ruimen zodat ook het
terrein buiten de hekken er
netjes uit blijft zien!

Algemene
Ledenvergadering (ALV)
In september zal de volgende
ALV worden gehouden. Hier
wordt voor alle leden en hun
ouders/verzorgers een
overzicht gegeven van
afgelopen jaar. FInanciëel en
algemeen. Verder is eenieder
die lid is èn 16 jaar of ouder
stemgerechtigd om te
kunnen stemmen voor de
leden van bestuur en TC.
Voor mensen die graag hun
bijdrage willen leveren in
bestuur of TC is dus nu hèt
moment om zich aan te
melden zodat tijdens de ALV
meteen gestemd kan worden
voor nieuwe leden.

rekeningnummer
NL20INGB0666051712. En
voor diegene die nog mee
zou willen, er wordt een
reminder rondgestuurd in
de trainersapp zodat je je
alsnog kunt inschrijven. Nu
gisteren de richtlijnen van
het RIVM weer zijn
aangepast is de
kampleiding nog even aan
het kijken hoe ze het kamp
het best kunnen laten
verlopen. Na de vakantie
ontvangen jullie de
precieze informatie
hierover.

Sponsorkliks
Jeugdkamp 2020
De organisatie van het
jeugdkamp heeft na het
online kamp voor het
eerste weekend van
september het “echte”
jeugdkamp gepland. Als
het goed is heeft iedereen
zich ingeschreven. Mocht
je zijn ingeschreven maar
nog niet betaald hebben,
betaling van de eigen
bijdrage van 25 euro graag
z.s.m. overmaken t.n.v.
SHJ Verschuren op

Al enkele jaren krijgt de
vereniging een bijdrage
vanuit de betalingen die
mensen doen als zij online
produkten kopen. Hierbij kan
het gaan van aankopen van
elektronica, eten via
thuisbezorgd.nl, loterijloten,
BOL.com, disneyland, kleding
tot vliegtickets etc. Kijk
gerust op
www.sponsorkliks.nl
Het kost je niks extra’s
behalve een klik van de muis.
Dus bestel je online, denk
dan aan E.H.V. en bestel via
Sponsorkliks.

