
 

Handbalseizoen 2019/2020   

 

Beste ouders, verzorgers en spelers, 

Via deze brief wil het bestuur graag de volgende zaken onder de aandacht brengen. Handbal is een 

teamsport. Een sport die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder 

samenspel geen handbal en zonder tegenstander en scheidsrechter geen handbal! 

Om ervoor te zorgen dat we er een leuk seizoen van maken hebben heeft het bestuur de volgende 

regels opgesteld: 

 Spelers; 

1) Respect!  Heb respect voor de tegenpartij, de scheidsrechters en de supporters. 

2) Handbal is een teamsport. Dit doen we samen! Dus kom op tijd, bij zowel de wedstrijden als 

de trainingen. Ben je verhinderd laat dit dan zo snel mogelijk aan de trainers/begeleiders 

weten. Help elkaar zowel in als buiten het veld. Op deze manier geven we iedereen de kans 

om optimaal te groeien. 

3) Accepteer de beslissing van de scheidsrechter ook al ben je het hier niet altijd mee eens.  

4) De trainers/begeleiders zijn de aanspreekpunten voor de spelers. Tijdens de trainingen en de 

wedstrijden worden de aanwijzingen van de trainer/begeleider opgevolgd.  

 

Trainers, coaches en begeleiders; 

 

1) Je hebt een voorbeeldfunctie voor het team. Corrigeer de spelers op ongepaste gedrag. 

2) Stimuleer het team op een positieve manier. 

3) Heb respect voor de spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters en de tegenstander. 

4) Spreek waar nodig ouders aan op hun gedrag. 

Ouders/verzorgers en andere supporters; 

1) Geef het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. 

2) Realiseer je dat kinderen /spelers sporten voor hun plezier. Laat de kinderen in hun eigen 

spel zitten.  

3) Applaudisseer voor goed spel van beide teams. 

4) Val de beslissingen van de scheidsrechters niet in het openbaar af. 

5) Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten te 

voorkomen. 

6) De trainers/begeleiders zijn aangesteld om de spelers klaar te stomen voor de wedstrijden. 

Geef zelf geen aanwijzingen langs de lijn, laat dit aan de coach over. 

 

 

 



 

 

 

 

7) Lever een actieve bijdrage in vorm van vrijwilligers werk. Denk hierbij aan een bardienst 

draaien, deelnemen in een van de commissies of andere hand en span diensten voor de 

vereniging.  

8) Wees zuinig op de vrijwilligers, zij doen hun verenigingswerk ook voor hun plezier.  

Voor iedereen! 

1) Geef zelf het goede voorbeeld en spreek elkaar aan op elkaars gedrag! 

2) Mocht je onverhoopt tegen een rode of blauwe kaart aan lopen dan zijn de boetes voor je 

eigen rekening.    

3) Het bestuur is nog druk bezig met het werven van sponsoren. Dit kan als teamsponsor, 

bordsponsor en daarnaast kan er ook een sponsorpakket op maat gemaakt worden. Mocht je 

iemand kennen die hier interesse in heeft dan zou het bestuur graag met diegene in contact 

komen. 

4) Actieve ledenwerving. Ken je iemand die het leuk zou vinden om een keer mee te komen 

trainen dan is die persoon van harte welkom. Onze club is hard op zoek naar nieuwe leden. 

Laten we er met elkaar een mooi, sportief en gezellig handbalseizoen van maken. Ik reken op jullie 

medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

 

Radjesh Kalloe, voorzitter 

Handbal Vereniging SOS-Kwieksport  

+31(0)6 15 33 95 93 | voorzitter@soskwieksport.nl | www.soskwieksport.nl 

 

 

 

 

 


