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Van Voorzitter 

Beste SOS-Kwieksporters, 

Nogmaals een voorwoordje van mij daar André nog niet in staat is dit te doen.                         

Nog een klein maandje te gaan en dan zit de eerste helft van de veldcompetitie er alweer op. 

Gelukkig zat het weer mee, zodat er tot nu toe, nog geen wedstrijden zijn uitgevallen. De 

resultaten van onze 3 teams zijn redelijk goed. Zeker als je je bedenkt dat er meer dan een 

jaar niet gehandbald kon worden en dan is het wel weer even wennen aan elkaar. Jammer is 

het dat onze heren  met veel blessures hebben te kampen, want anders waren de resultaten 

zeker nog beter.  

Ook de Corona regels zijn weer een stuk versoepeld, al moeten we nog wel de regels in het 

clubhuis aanhouden welke in de horeca ook gangbaar zijn. Dus met coronatoegangsbewijs 

alleen binnen het clubhuis. Deze regel geld niet voor op het terras.   (zie update coronaregels 

NHV en overzicht coronaregels vanuit de gemeente, bladz. 5, 6 en 7)                                                                        

Ik hoop dat iedereen zich hieraan wil houden zodat we daar geen problemen mee krijgen. 

Ik weet niet of deze Nieuwsbrief op tijd komt maar vrijdagavond is er een Bijzondere 

Algemene Ledenvergadering. (Deze uitnodiging is ook per mail naar alle leden gestuurd).                                   

Dit omdat we ons gelukkig mogen prijzen dat Monique Rolvink zich heeft aangemeld om het 

secretariaat op zich te nemen. Daar zijn we heel erg blij mee. Omdat we subsidie moeten 

aanvragen voor de lichtmasten is het nodig dat zij door de ALV benoemd wordt. Het is wel 

kort dag , maar het kan niet anders. 

                   We hadden  gehoopt dat zich weer wat jeugdleden zouden aanmelden, zodat we    

         de zaalcompetitie toch weer met één of twee jeugdteams konden starten.    

              Helaas is dat jammer genoeg niet gelukt. Maar we blijven proberen om jeugd 

           naar onze vereniging te krijgen. Dat kunnen wij, bestuur, niet alleen. Daar    

           hebben we echt hulp bij nodig. Daarom de vraag aan alle leden, jong en oud, 

  help ons met het werven van nieuw jeugdleden. Als er iemand is, die  

ideeën/suggesties heeft om dit voor elkaar te krijgen, meld het ons.  

Het  is wel fijn dat we kunnen mededelen dat Monique Rolvink zich heeft aangemeld om het 

secretariaat op zich te nemen. Daar zijn we erg blij mee. De  ALV moet dat natuurlijk nog wel 

goedkeuren. Daarom is er een Bijzondere Algemene Vergadering uitgeschreven en wel op 

vrijdag avond 1 oktober 2021. (Elk lid heeft deze uitnodiging per mail ontvangen). Dit is wel op korte 

termijn, maar dit is vanwege de aanvraag voor subsidie van de lichtmasten. Bij deze 

aanvraag is de functie van secretaris nodig.   
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Dit jaar is er weer de Grote Clubactie, en daar doen wij natuurlijk weer aan mee.                                    

Deze actie heeft ten doel om de verenigingen financieel te ondersteunen. Ik hoop dat 

iedereen zich wil inzetten voor deze actie, want je helpt onze vereniging hiermee. (Lees verder 

op bladz. 14)  

Vaak hoor ik, dat er leden, oud leden en ouders van leden zijn, die zeggen: ik wil wel iets 

voor de vereniging doen, of gaan doen. Maar daar komt, door één of andere reden, meestal 

niets van. Dat is toch wel heel jammer. Een vereniging en zeker de onze kan best wat hulp 

gebruiken. Op allerlei gebied zoals, mensen achter de bar, scheidsrechters, jeugdtrainers, 

werven van (jeugd)leden enz. enz.. Dus beste mensen niet alleen zeggen maar ook doen.  

Dus geef je op bij iemand van het bestuur.  Elke vereniging, dus ook onze vereniging, heeft 

behoefte aan vrijwilligers.                                                        

                                                                                                                                                                             

Natuurlijk hopen we iedereen op het veld en zaal te kunnen verwelkomen om onze teams 

aan te moedigen en te genieten van leuk handbal en de gezelligheid langs het veld en het 

clubhuis of bar in Zuidhaghe                                                                                                                                                                                                                                                          

KOM WAT EERDER EN BLIJF WAT LANGER                                                                                                      

Nogmaals, help je vereniging met het werven van nieuwe (jeugd)leden en vrijwilligers.  

Piet van der Starren 

André van de Linde, voorzitter 

06 – 14 30 85 54 

 

 

 

Secretariaat           
                                                                                                                                                                                          

Eindelijk na maanden zoeken en vragen hebben we Monique Rolvink bereid gevonden om 

secretaris van SOS-Kwieksport te worden.                                                                                                                

Wij, het bestuur, zijn erg blij dat zij die taak op zich heeft genomen.                                                      

Monique namens de hele vereniging van harte welkom en heel veel succes en plezier 

gewenst.  
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Uitnodiging Bijzondere Algemene Leden Vergadering op 01-10-2021 
 

 

Beste SOS-Kwieksporters, 

 

In verband met een paar belangrijke ontwikkelingen willen wij je hierbij graag uitnodigen 

in Zuidhaghe voor een bijzondere Leden Vergadering op vrijdag 1 oktober 20:15 uur. 

 

Let op ivm horecagelegenheid: denk aan de verplichte Corona check en/of negatieve 

coronatest. Dit conform de laatste maatregelen welke afgelopen 25 september landelijk 

zijn ingegaan voor horecagelegenheden. 

 

B-ALV is: 1 oktober 20:15 uur in Zuidhaghe op de Beresteinlaan 625.H Den Haag 

 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit: 

 

1. Opening en vaststelling agenda om 20:15 uur; 

2. Concept verslag Algemene Leden Vergadering van 9 november 2020; 

3. Benoeming Monique Rolvink als secretaris van Handbal Vereniging SOS-Kwieksport; 

4. Investeringsvoorstel lichtmast LED verlichting uit reserve 5€club duurzame 

goederen en gedeeltelijke subsidie vanuit gemeente welke tot max 40% dekt; 

5. Stemming benoeming secretaris en lichtmast investering voorgenomen besluiten; 

6. Rondvraag/sluiting 

 

Bijlage 

Bijgaand ontvangen jullie de volgende stukken: 

 

• Notulen ALV 2020 

• Offerte Strago lichtmast 

 

 

Graag tot 1 oktober 2021 aanstaande ! Let op: in Zuidhaghe  ( ivm zaaltraining ) 

 

Het bestuur van SOS-Kwieksport 
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2 2  s e p t e m b e r  2 0 2 1  N H V  

Update Coronavirus:  
Meer mogelijkheden voor handbalsport 

Het kabinet heeft op dinsdag 14 september een persconferentie gehouden over de 

ontwikkelingen rondom het Corona-virus. De 1,5 meter afstand blijft niet meer de norm, maar 

andere basisregels blijven onverminderd van belang. Ook zijn er aanpassingen voor het 

ontvangen van publiek bij sportwedstrijden en het bezoek aan de sportkantine. 

Publiek bij sportwedstrijden 

Per zaterdag 25 september zijn er geen beperkingen voor het bezoeken en beoefenen van 

(competitie)wedstrijden en het organiseren van toernooien. Voor de BENE-League, 

HandbalNL League en de Eredivisie gelden aanvullende maatregelen voor het ontvangen van 

publiek. 

Bezoek aan de sportkantine 

Sportkantines vallen onder het beleid dat geldt voor de horeca. Per 25 september is 

iedereen vanaf 13 jaar verplicht om een coronatoegangsbewijs te tonen om gebruik te 

kunnen maken van de horeca. Voor de sport gelden een aantal uitzonderingen, deze 

zijn hier te lezen. De sportkantine dient om 00.00 uur te sluiten. Er geldt geen 

maximumaantal bezoekers en entertainment is toegestaan. 

Basisregels en 1,5 meter afstand 

De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De 

basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand 

te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Om de handbalsport veilig te 

kunnen beoefenen is het advies om regelmatig je handen te wassen, te hoesten en niezen in 

de elleboog, geen handen te schudden en bij klachten thuis te blijven en je te laten testen. 

Overzicht geldende maatregelen corona: (vanuit gemeente Den Haag) 

21 september 2021 
 
Beste sportverenigingen en huurders van Haagse sportaccommodaties, 
 
Nederland gaat verder open, eindelijk! Het demissionaire kabinet heeft 
aangekondigd dat de 1,5 meter afstand regel vanaf 25 september wordt losgelaten 
en daarmee zetten we een flinke stap vooruit. Dit is mooi nieuws, ook voor de 
Haagse sport. Tegelijkertijd begrijp ik goed dat deze stap vragen bij u oproept. We 
zijn er immers allemaal erg aan toe om elkaar weer te ontmoeten en samen te 
sporten, zonder beperkingen. 
Terug naar normaal. 

https://www.handbal.nl/blog/category/nhv/
https://www.handbal.nl/corona-en-competitie/
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Met het loslaten van de 1,5 meter afstand regel gaan we bijna helemaal terug naar 
normaal. Natuurlijk blijven we ons aan de basisregels houden en geven we elkaar, 
waar mogelijk, de ruimte. Maar zo goed als alles kan weer. Voor binnen- en 
buitensport gelden geen beperkingen. Publiek is welkom langs de lijn en op de 
tribune. Looproutes zijn niet meer nodig en zwemmen kan weer zonder te 
reserveren. 
 
Sportkantines 
 
Helaas zijn we nog niet helemaal vrij van beperkingen. Voor de sportkantines blijven 
er regels om ervoor te zorgen dat het aantal coronabesmettingen laag blijft.              
Zo krijgen mensen van 13 jaar en ouder alleen toegang op vertoon van een 
coronatoegangsbewijs. Ontzettend jammer, de kantine speelt een belangrijke rol in 
het verenigingsleven en dit werpt een extra drempel op om er binnen te komen. 
Ik kan mij goed voorstellen dat de regels voor sportkantines 
(praktische) vragen bij u oproepen, en veel extra werk en inspanningen voor uw 
vereniging met zich meebrengen. Team Verenigingsondersteuning beschikt over 
actuele informatie en weet wat er mogelijk is. Ik raad u dan ook met klem aan om 
contact op te nemen met uw sportconsulent als u vragen of zorgen hierover heeft. 
 
Goed om te weten: 
  
* Het coronatoegangsbewijs geldt alleen voor binnen. Het debat in de Tweede  
Kamer op 16 september heeft ertoe geleid dat voor buitenterrassen geen 
coronatoegangsbewijs nodig is. 
* De app CoronaCheck Scanner [3] kan u helpen bij het controleren van 
coronatoegangsbewijzen. 
* Voor afhalen van een drankje of hapje is geen coronatoegangsbewijs nodig. 
 
Go Go Den Haag 
 
Het is u vast niet ontgaan: Go Go Den Haag is officieel gestart. Dit project heeft als 
doel Hagenaars, na corona, weer in beweging te krijgen. Hier kunnen we alleen in 
slagen als we samen met u en alle andere Haagse sportaanbieders optrekken. 
Verenigingsondersteuning is daarom een belangrijke pijler binnen Go Go Den Haag. 
De komende tijd zal uw sportconsulent of ikzelf regelmatig uw aandacht vragen voor 
het aanbod aan ondersteuning, maar vooral ook aan u vragen wat u nodig heeft. En 
vergeet niet om uw sportactiviteiten aan te melden bij Go Go Den Haag zodat we ze 
kunnen promoten. 
 
Contact 
Heeft u vragen over deze brief of andere sportonderwerpen? Dan kunt u terecht bij 
uw sportconsulent. Het overzicht van de coronaregels staat op de website van de 
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Rijksoverheid. Voor vragen over de Haagse sportaccommodaties, neemt u contact op 
met Sportverhuur via sportverhuur@denhaag.nl [7] of 070 353 72 52. 
 
Tot slot, het is een moeilijke tijd geweest. Maar de coronafinish is in zicht, ik hoop dat 
we de laatste regels en beperkingen snel achter ons kunnen laten en met veel 
vreugde, sportiviteit en samenzijn van het nieuwe sportseizoen kunnen genieten. Ik 
wens u allemaal veel plezier en bovenal gezondheid toe. 
 
Hartelijke groet, 
 
Hilbert Bredemeijer 
 
Wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte. 

  Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.  

 

 

   
                                                                                                                                                                                             

    

Dit stukje stond al in de Nieuwsbrief van september 2021, maar ik vind het zo belangrijk dat 

ik het nog eens plaats.                                                                                                                                                       

Zoals iedereen inmiddels heeft begrepen hebben we geen jeugdteams meer en dat kan 

natuurlijk niet. Dat moet zo snel mogelijk opgelost worden.                                                                            

Met behulp van jullie, onze leden en de Jeugdsport Coördinatoren, die na deze vakantie 

weer op verschillende basisscholen training mogen gaan geven, moet dat toch gaan lukken.                                                  

Daarom is het ook zo belangrijk om onze handbalsport en natuurlijk onze verenging te 

promoten. Ledenwerving is op dit moment ook de prioriteit. Want dat er nieuwe leden naar 

onze vereniging moeten zien te krijgen, is echt van levensbelang.                                                                                                                                        

Oud (jeugd)leden zijn natuurlijk van harte welkom.                                                                                                       

Ook door het opstarten van een jeugdcommissie, die alle zaken rond de jeugd gaan doen, 

hopen we weer een bloeiende jeugdafdeling te krijgen.                                                                                     

Als er mensen zijn die in deze commissie plaats willen nemen en dit wel zien zitten, meld je 

aan.                                                                                                                                                                         

Met zijn allen moet het toch lukken om weer een hele goede en gezellige jeugdafdeling te 

krijgen.                                                                                                                                                               

 
 
 

Jeugd-/Technische commissie 

cocommisieCommissie 

mailto:sportverhuur@denhaag.nl
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JeugdsportCoördinatoren 
Voor meer informatie over de jeugdsport                                                                                                               
coördinatoren kunt u terecht op:  
https://www.swsdh.nl/over-ons/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   (Jeugd) leden van SOS-Kwieksport                                                      
    help je vereniging met                                                             
  het werven van nieuwe (jeugd)leden 

 Neem vriendjes/vriendinnetjes, kennissen     
  mee, zeker in deze tijd. 

 
 

 

 
 
 

Beste VVS en oud-leden van Handbal Vereniging SOS-Kwieksport, 
 
Het is eindelijk zover! 
We gaan de “Vrijdagavond” introduceren. 
Op vrijdag 8 oktober hebben we onze aftrap en iedereen die nieuwsgierig is mag komen. 
 
Het Nederlands Elftal speelt deze avond een wedstrijd voor de kwalificatie. 
Hiervoor en hieromheen organiseren we de gezelligheid waar de vereniging om bekend 
staat. 
 
Dus wil jij weer een leuke avond, vol gezelligheid met een hapje en drankje? 
Kom dan naar deze avond om elkaar weer eens te zien. 
 
Wanneer             Vrijdag 8 oktober 2021 
Waar                    Clubhuis Handbal Vereniging SOS-Kwieksport 
Adres                   Bentelostraat 100 / 2545 NT Den Haag 
Aanvang              19.30 uur 
Start                     20.00 uur 
 
Tenslotte vind je hieronder een brief met meer informatie over de “Vrijdagavond”. 
 
Met sportieve groet, 
  
SOS-Kwieksport | Vrijdagavond 

 

https://www.swsdh.nl/over-ons/
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SOS-Kwieksport 

Handbal Vereniging  

Opgericht in 1935 

_____________________________________________________________________   

Beste oud-leden van Handbal Vereniging SOS-Kwieksport, 21 september 2021 

Wil jij één keer in de twee weken sporten op vrijdagavond en erna een hapje en drankje 

doen ? 

>>> Dan is dit iets voor jou ! <<< 

Het afgelopen jaar zijn we extra gaan beseffen dat we onze sociale contacten missen 

in de Corona periode. Een groot gevolg hiervan is het ledenverloop van 

sportverenigingen. Onze mooie club had de laatste jaren al te maken met een terugloop 

van leden, maar dit was ook het geval voor kader en vrijwilligers. Het mag en kan toch 

niet gebeuren dat onze club, inmiddels 86 jaar, verloren zal gaan. 

Vanaf oktober/november willen wij op de vrijdagavond starten met gevarieerde 

trainingen. Dit zal één keer in de twee weken plaatsvinden en niet alleen maar handbal 

gerelateerd zijn. We hebben het verharde veld en een prachtig grasveld voor het 

clubhuis met uitwijk mogelijkheden naar de duinen of het Zuiderpark. In de winter zal 

er beschikking zijn over een zaal. Daarbij heb je geen verplichtingen in het weekend, 

maar wordt er wel van je verwacht dat je de vrijdagen aanwezig bent. 

Aan wat voor sporten moet je dan allemaal denken. Dit kunnen o.a. bootcamp, voetbal, 

handbal, boksen, crossfit, hardlopen, basketbal, beachhandbal en slagbal zijn. Na een 

goede training is er zeker ook tijd voor gezelligheid in het clubhuis. Naast een drankje 

en een hapje zal er één keer in de zoveel tijd ook iets speciaals georganiseerd worden. 

We willen hier zo snel mogelijk mee starten, maar willen eerst inventariseren of er 

genoeg animo voor is. Daarom zouden we in oktober/november twee oefentrainingen 

willen organiseren (als de Corona het toe laat). 

Tenslotte zit er uiteraard ook een kostenplaatje aan vast en bij inschrijving zal je niet-

spelend lid van Handbal Vereniging SOS-Kwieksport worden. Hierdoor kun je dan 

gebruikmaken van de sportfaciliteiten die we dan te bieden hebben zoals een trainer, 
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zaalhuur en kleedkamers. Houdt ongeveer rekening met een indicatie van € 20,- per 

maand. 

Graag horen wij of je enthousiast geworden bent en of je mee zou willen doen met een 

oefentraining in oktober/november. Laat dit even weten door een mail te sturen naar 

vrijdagavond@soskwieksport.nl. 

Met sportieve groet, 

De Vrijdagavond Club 

________________________________________________________________________

Adres Clubhuis:  Bentelostraat 100  -  2545 NT  Den Haag    E-mail: vrijdagavond@soskwieksport.nl 

 

Wedstrijdsecretariaat 
  

Uitslagen   
 Zondag  05 - 09 - 2021                                                                                                                                                                                              

HS 1    Van Tiel Ventura 1      -    SOS-Kwieksport 1          afgelast 

DS 1    DIOS 2              -    SOS-Kwieksport 1        26 - 14 

 Woensdag 08 - 09 - 2021 

Dames Recr.   Hercules 2                   -    SOS-Kwieksport 1      afgelast 

 Zondag 12 - 09 - 2021  

HS 1  Twist 1     -    SOS-Kwieksport 1  20 - 20 

 Woensdag 15 - 09 - 2021 

DS Recr. Gemini    -    SOS-Kwieksport 1  18 -   7 

 Zondag 19 - 09 – 2021 

DS 1  SOS-Kwieksport 1 -    WPK/Westlandia  22 - 19 

HS 1  SOS-Kwieksport 1 -    Roda’71   21 – 31 

 Woensdag 22 – 09 -2021 

DS Recr. DES’72   -    SOS-Kwieksport 1  16 -   7  

mailto:vrijdagavond@soskwieksport.nl


SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Oktober 2021 

 

12 

  

 
Hierbij een overzicht van uw actuele verenigingsprogramma  

in de periode 30-09-2021  tot  07-11-2021 
 

Dit is onder voorbehoud, er kunnen altijd nog wijzigingen komen. 
De wedstrijden van de Dames Recreanten zijn nog niet precies bekend (zijn wijzigingen op 
komst) 
     

Zondag 03-10-2021 
11:00 uur DS1   SOS-Kwieksport - Treffers                       
     

Zondag 10-10-2021 
11:00 uur DS1  Northa 1 -   SOS-kwieksport 1  Sportpark De Boekhorst

   
12.20 uur HS1  HVV’70 1 -  SOS-Kwieksport 1  Sportpark Adegeest 

 

Zaalcompetitie 
   

Zondag 24-10-2021 
13:50  DS1  DIOS 2   -   SOS-Kwieksport  1   Ballonhal 
 

15:50  HS1  Olivio 2   -  SOS-Kwieksport 1   Het Nest  
 
Zaterdag 30-10-2021 
19:15 uur DS1  SOS-Kwieksport 1   -   Hercules 4  Zuidhaghe 
 

20:45 uur HS1  SOS-Kwieksport 1   -   EHC 2   Zuidhaghe 
 
Zondag 07-11-2021 
12:50 uur DS 1  Vires et Celeritas    -   SOS-Kwieksport  De Mammoet 

 

12:10 uur HS 1  Saturnus Leiden 1   -   SOS-Kwieksport 1     5-Meihal 
   
Bericht van Handbalvereniging Warmunda. 

Beste verenigingen, onderstaande ter info. 
 
Zowel sportpark Overbos als sporthal de Geest zullen tot en met het voorjaar 
2022 minder goed bereikbaar zijn vanwege werkzaamheden aan de Warmonderbrug 
(de kant vanaf Oegstgeest/afrit 5 en vanaf Leiden). 
 
Tegenstanders kunnen het beste Warmond bereiken vanaf A44 afrit 4 Warmond. 
 
Groet, 
 
Veerle van der Voort 
 
SV Warmunda afdeling handbal 
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Trainingstijden: veld 

Dinsdag- en vrijdagavond 
Jeugd    18:30 uur tot 19:30 uur 
Dames        19:30 uur tot 20:30 uur 
Heren         20:30 uur tot 21:30 uur 
(mochten de heren langer trainen dan kan dat ook natuurlijk) 
 

Trainingstijden :  Zaal    (in deze tijden kunnen nog veranderingen komen) 

Woensdagavond  Zuidhaghe 

Dames    19:00 uur tot 21:00 uur  

Heren  19:00 uur tot 21:00 uur    

 

Vrijdagavond  Zuidhaghe 

Jeugd  18:30 uur tot 19:30 uur 

Dames  19:00 uur tot 20:30 uur 

Heren  20:30 uur tot 22:30 uur 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIJZIGINGEN DOORGEVEN !  

 Mochten er leden zijn die gaan verhuizen, een ander e-mail adres krijgen of een ander 
 telefoonnummer nemen, dan graag dit doorgeven  aan het secretariaat of 
 wedstrijdsecretariaat.  
 Mail naar: secretaris@soskwieksport.nl.  of iemand van het bestuur. 

 
 

 
 

 
 

mailto:secretaris@soskwieksport.nl


SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Oktober 2021 

 

14 

  

 
 
 
 

           

         Nu het nieuwe handbalseizoen 2021-2021 gelukkig weer van start is gegaan, kunnen 
wij eindelijk ook weer starten met de planning van een leuke activiteit.                                                         
We kijken nog even hoe we de coronaregels  in het clubgebouw kunnen regelen, maar dan 
kunnen we eindelijk van start                                                                                                                        
Wat dat gaat worden?????    Is nog een verrassing.                                                                                                                   
Houdt de nieuwe Nieuwsbrief en de SOS-Kwieksport site in de gaten.                                                                

Komende Activiteiten 

                     Als je ideeën hebt over leuke activiteiten die wij                    
 kunnen ontplooien,                                                                                                       

 .   OF als je wilt helpen bij activiteiten OF lid worden van de 
EC neem dan contact met ons op 

De EC 

 
 
 
 
   Zoals elk jaar doet onze vereniging mee aan deze Grote Club Actie. 
     In ALV een paar jaar geleden is er besloten dat elk lid                                           
    van SOS-Kwieksport, 5 loten krijgt, die zij moeten verkopen. 
    Hieronder staat hoe het werkt, dus leden van SOS-Kwieksport, 
      verkoop die loten.                                                                                                                                                     
Je kunt en mag natuurlijk altijd meer loten verkopen. Ook 5 €uro leden kunnen deze loten 
kopen of verkopen voor ons. Neem dan even Contact op onze penningmeester                                           
Daniël Broeke. Tel: 06 44274134  
    

Zo werkt het! 
Het idee is eigenlijk heel simpel. Vanaf de landelijke startdatum op 18 september verkoopt 

jullie vereniging loten van € 3,- per stuk. Van de opbrengst gaat 80% (dus € 2,40 per lot) 

direct naar de club! Dat is de kracht van de Grote Clubactie, al vanaf het allereerste 

verkochte lot! 

 

  

  

  EVENEMENTEN COMMISSIE 



SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Oktober 2021 

 

15 

  

 
 
 
 

 
 

     Helaas hebben zich de afgelopen maand geen nieuwe leden 

 

   aangemeld 

 

 

We blijven natuurlijk op zoek naar nieuwe leden, zowel senioren als jeugd.                                                      

Nu de vakantie tijd voorbij is gaan we er alles aan doen  om dat voor elkaar te krijgen en dat 

moet ons toch lukken.                                                                                                                                               

Wij willen daarom heel actief  aan ledenwerving gaan doen.                                                                                                                                                                            

Maar daar hebben we wel ieders hulp bij nodig, zowel van onze jeugdleden, ouders van 

jeugdleden en onze senior leden.  Hoe we dat gaan doen, weten we nog niet precies.                    

Hebben jullie nog goede/leuke ideeën om nieuwe leden naar onze vereniging te krijgen, laat 

het ons weten.                                                                                                                                                                     

De jeugdsport coördinatoren mogen nu weer op de scholen, rond ons terrein, handballessen 

gaan geven, hierdoor hopen we natuurlijk dat er zich nieuwe leden  aanmelden.                                                                                                                                                                                       

Sporten is goed voor iedereen, dan is sporten bij SOS-Kwieksport een goede uitkomst !                                                                                                               

Dus neem vrienden, familie, buren enz. mee naar de training. Dan kunnen ze zien dat 

Handbal een leuke sport is, zeker bij onze vereniging  SOS-Kwieksport. 
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 André van de Linde heeft na een verkeersongeluk een operatie aan zijn 
 nekwervels ondergaan. Na enkele dagen ziekenhuis opname mocht hij gelukkig 
 weer naar huis. Hij heeft nog erge last van zijn ribben en schouder. Hierdoor kan 
 hij zich moeilijk bewegen. André heel veel sterkte en een voorspoedig herstel 
 gewenst namens de hele vereniging. 
 
 Bij de Heren selectie zijn ook een aantal geblesseerden. 
 Tim van der Starren nog herstellende van een Hernia. 
 Martijn Arnken rug blessure 
 Luuk Peeters enkel blessure 
 Rick Lensink hersteld van ongeval met scooter. 
 
 Joke Wierenga heeft een paar weken geleden een nieuwe heup gekregen. 
 Gelukkig gaat heel goed met haar en loopt ze heel goed. 
 Fred Ravensbergen moet woensdag 29 september aan zijn rechter oog 
 geopereerd worden, zijn netvlies is losgekomen. 
 
 Al de geblesseerden en zieken van harte beterschap en een spoedig herstel 
 gewenst, namens de hele vereniging 

 
 
 
 
 

   

 

  

  Dierendag   04 - 10 

  Theo Zuiderwijk      16 - 10 

  

  

     Jarige                                        Namens de hele vereniging 
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Wat info over zaken die het Bestuur en het Stichtingsbestuur zoal doen:                                                                                                                                                                                                      

Hierbij een aantal zaken die afgelopen weken gedaan zijn en wat aankomende weken staat 

te gebeuren. 

• Het bestuur is afgelopen maandag digitaal bijeen geweest. (zie bladz. 5) 

• War de lichtmasten betreft zijn we in afwachting van de subsidie die we hebben 

aangevraagd, 

• Het bestuur is bezig om samen met de jeugdsport coördinatoren een plan te maken 
om jeugdleden naar onze vereniging te krijgen. Daar kunnen ze best wat hulp bij 
gebruiken, dus heeft u een beetje tijd en zin om hieraan mee te werken, meld dit aan 
het bestuur.  

 
Als er iets niet in orde is in het clubhuis, terras enz., of dat er iets kapot gaat,  

meld het ons, dan  proberen wij dat zo snel mogelijk op te lossen.   

 

 

Mocht iemand nog vragen hebben aangaande het bestuur of stichting clubhuis, dan kan men 

zich richten tot de voorzitter bestuur André van de Linde of voorzitter stichting                                               

Piet van der Starren. 

K  

 

 

 

 

 

 

 

.  
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We zijn maar een kleine vereniging en elk lid telt. Daarom is het noodzakelijk,   
dat we voor het behoud van onze vereniging, nieuwe leden of oud-leden zien 
te krijgen. 
Daarom deze oproep:                                                                                                                                                                      

Help je vereniging met het werven van nieuwe leden, zowel jeugd 
als senioren. 
In de wijde omgeving van ons veld is er geen handbalvereniging te bekennen, dus moet het 
toch mogelijk zijn om nieuwe leden naar onze vereniging te krijgen.                                                                                                                                    

En jeugdleden neem eens vriendjes en vriendinnetjes mee naar de vereniging dan 

kunnen ze zien wat een leuke sport het handballen is.                                                                                                

  Help je vereniging aan nieuwe leden 

 Ook oud-leden die gestopt zijn en misschien nog twijfelen, kom weer eens langs. 
 

 

 

 
 
Voor diverse commissies zoals:   Secretaris  
     Technische Commissie 
     Communicatie Commissie 
  
     Jeugdcommissie 
Help onze vereniging. Het kost per week maar een paar uurtjes van je tijd. En hoe meer 
vrijwilligers des te minder tijd per persoon en hoe gezelliger het wordt. Dus meld je aan bij 
één van de bestuursleden.  
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5-€uroclub 

 
 
 

 

 

Meedoen aan de vijf euro club . 

Wist u dat er ruim 95 personen lid zijn van de vijf euroclub ? 

Dat de opbrengst grotendeels voor de vereniging is en daar duurzame goederen van worden 

aangeschaft, welke van de normale contributie onmogelijk gekocht kunnen worden ? 

Zoals bijvoorbeeld de koffiezetmachine, geluidsinstallatie, AED apparaat, kassa, enz. enz.  

Er een feestavond en een gratis eetavond per seizoen georganiseerd wordt met een loterij waarbij de 

deelnemers - gratis - kans maken op leuke prijzen ? (zie Activiteiten) 

Het kost slechts vijf euro per maand om lid te worden van deze vijf euroclub.  

Wilt u meer weten van de vijf euroclub, inlichtingen bij het bestuur en aanmelden kan  

middels aanmeldformulier in ons clubhuis en bij onze penningmeester. 
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Raadseltje 
Hoe klinkt de bel van een lingeriewinkel?  
Stringelingeling! 
 

Kinderconversatie: 
Op de speelplaats zegt Liesje tegen kleine Jan: 
“Jammer genoeg kan ik als ik later groot ben, niet met je trouwen." 
"En waarom niet?" vraagt Jan beteuterd.  
"Wel," zegt Liesje, "ze trouwen bij ons in de familie alleen onder elkaar: mama met papa, 
oma met opa en tante Maria met nonkel Luc..." 
  

Drie jongens zitten bij elkaar op te scheppen 
Zegt de één: "Mijn oom is pastoor en ze noemen hem eerwaarde." 
"Oh," zegt de ander, "dat is niks bijzonders.  
Mijn oom is kardinaal en die noemen ze eminentie." 
De derde jongen zit meewarig te kijken en zegt: 
"Och eerwaarde of eminentie... dat is nog niks! 
Mijn oom is zó dik en weegt wel méér dan 180 kilo en als hij op straat loopt, blijft iedereen 
staan en zegt: "GOD ALLEMACHTIG!" 

 
Kleine Mieke ging een brief aan oma schrijven 

                             Ze schreef: "lieve oma, ik schrijf heel langzaam omdat ik weet dat u niet snel                  
    kan lezen." 
 

Te laat 
                               Een dronken spookrijder wordt aangehouden door de politie!  
                               "Zò...en waar gaat mijnheer wel naartoe?" vraagt de agent streng.  
"                 Ik weet het eigenlijk nie meer", lult de man, "maar ...ik ben waarschijnlijk al veel te      
  laat, ...want iedereen komt al terug!"  
  

Eentje die ons vrouwkes graag zullen horen ....: 
Wat is de overeenkomst tussen een man en een lepel ? 
Ze scheppen allebei op 
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Wist u dat …… 

 …………..    er statiegeld op Kleine PET-flesjes staat                                                                                                                              
 …………..    je geen statiegeld terug krijgt in ons clubgebouw                                                                                                                          
 .………….    je de flesjes mee moet nemen of doneren voor de jeugd                                                                                                    
 …………..    we nu een rookvrij sportpark zijn; dat je alleen mag roken buiten ‘t hek  
 …………..     de heren van VVS-kamp nog steeds op zoek zijn naar b..r sponsors                                                         
 …………..    we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe leden, zowel jeugd als  
        senioren                                                                                                                                   
 …………..    Dat dit echt noodzakelijk is voor het voortbestaan van onze vereniging 
 …………..    wij misschien willen starten met GOALSCHA                                                    
 ..…………    als je wilt weten wat dit is, je moet kijken in de vorige Nieuwsbrief             
 …………..    je extra loten, Grote Clubactie, kan kopen bij onze penningmeester                                                                                                                                                 
 …………..    we de website van SOS-Kwieksport willen actualiseren.                                                        
 ……………    We mensen zoeken met ideeën om dit te doen                                                                   
 ……………    Dat je dat aan Nigel Heidt of het bestuur kunt doorgeven                                                                                                                      

…………..    We mensen zoeken , zowel senior als jeugd, die  maandelijks leuke  
       berichtjes voor de Nieuwsbrief en de website willen schrijven. 
                  Mopjes zijn ook welkom                                                                                                                                                 

.…………..   je de vereniging kan steunen, door mee te doen aan     
   SponsorKliks  (niet vergeten, zie bladz. 24 & 25)                                      
      zeker in deze coronatijd, nu er zoveel digitaal besteld wordt. 

 ............    je ook  de vereniging kan ondersteunen om mee te doen aan                                        
       de Verenigings Lotto of  VriendenLoterij (zie bladz. 23 & 25/26 ) 
 …………..    als je leuke zoekplaatjes, raadseltjes of mopjes hebt, je deze kunt 
         sturen naar piet@timstarren.nl 
 …………..    we ook nog steeds op zoek zijn naar (bord)sponsoren en donateurs  

    …………..    hier ook uw “Wist-u-datje” had kunnen staan                                                                                           

 ..…………    je deze leuke, interessante berichtjes kan doorgeven aan Piet van der 

        Starren.  E-mail   piet@timstarren.nl of redactie@soskwieksport.nl  

 

 

 

 

 

   
 

 

 

mailto:piet@timstarren.nl
mailto:piet@timstarren.nl
mailto:redactie@soskwieksport.nl
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 DE WEDSTRIJDEN 
 
Doordat het wedstrijdschema heel vaak wordt veranderd (soms wekelijks), hebben we besloten 
het wedstrijdschema niet meer in de Nieuwsbrief te plaatsen. Op het moment dat we deze 
namelijk versturen, is de kans groot dat deze de volgende dag alweer is gewijzigd.  
Op onze website kun je bovenaan de pagina een link vinden die je verwijst naar de website van 
het NHV. Hier vind je altijd het meest actuele wedstrijdschema. 
 

 

Directe link: http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/ZQ054HJ/ 

 
 
 

de Vereniging 

Lotto 
Beste Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. 

Nog even ter herinnering en misschien heeft u het over het hoofd gezien, maar binnen de 

vereniging spelen wij een Lotto loterij waarvoor u  10 nummers kunt invullen. De inleg 

hiervoor bedraagt € 10,00 per keer.  

De trekking van deze loterij is gekoppeld aan de trekkingen van de lotto op de 

zaterdagavond. Op de superzaterdag telt alleen de eerste trekking mee. Wij willen deze 

loterij minimaal 4x en maximaal 6x per jaar houden. Het zou leuk zijn als hier heel veel leden 

aan mee zouden willen doen (er zijn natuurlijk leden die allang meespelen).  

Dan de vraag wat zit er voor mij in?                                                                                                                                                

Als er 50 mensen zijn die meedoen aan de loterij, dan levert dit € 500,00 euro per keer op. 

Als uw 10 nummers getrokken zijn dan wint u € 250,00 euro (50% dus). Zijn er meer 

http://www.handbal.nl/competities/competitie/club/ZQ054HJ/
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winnaars dan wordt het geld gedeeld. Voor de vereniging blijft er dan € 250,00 euro over, 

zodat het mes aan 2 kanten snijdt.  

Dus hoe meer aanmeldingen hoe meer er gewonnen kan worden!!  

Wij , Annelies Boer en Robin Hazebroek zouden het heel fijn vinden als u mee wilt doen.  Bel 

of mail ons even, Zie bladz. 27 voor onze tel, nr. of mail adressen  

U kunt het over maken of anders contant aan ons betalen. Geef bij uw inschrijving gelijk uw 

mailadres op. Zo kunnen wij u op de hoogte houden na iedere trekking hoe het er met uw 

nummers voor staat. 

Met vriendelijke groet,     Annelies Boer 

 

 

 

 

 

SPONSORKLIKS 
 

Wilt u SOS-Kwieksport financieel helpen, zonder dat het u                                           
een cent kost ?  

 
 

Bestelt u wel eens on-line ?  
 

 

 

 

 

 

 
Sponsoring vanuit je luie stoel 
 



SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Oktober 2021 

 

24 

  

Wist je dat het sponsoren van SOS-Kwieksport wel heel erg gemakkelijk is?                                                       
Tenminste, als je weleens iets via internet bestelt.                                                                                                                         
Via Sponsorkliks kun je bij tientallen websites - zoals Thuisbezorgd, Coolblue, Mediamarkt, 
Booking.com, Bol.com, Zalando en Wehkamp - bestellen. Je betaalt gewoon dezelfde prijs als 
anders, alleen betaalt de webwinkel een bedrag aan SOS-Kwieksport.  
Het enige dat je daarvoor moet doen, is de website bezoeken via Sponsorkliks.                  
Dat gaat heel eenvoudig: 

1. Heel simpel: ga naar www. Sponsorkliks.com 
2. U ziet dan hun pagina met de vraag: voor welke vereniging doet u mee ?  
3. U vult in: SOS-Kwieksport en ziet direct ons verenigingslogo.  
4. Daarna kiest u uw favoriete webshop en winkelt daar zoals u dat altijd al deed.  
5. Dat is alles ! Uiteraard kunnen wij niet zien wie wat heeft gekocht.  
6. Verder merkt u niets meer van SponsorKliks, maar onze vereniging ontvangt wel een 

percentage van het aankoopbedrag als commissiegeld in de clubkas.                                                                                                              
Let op: je bestelt en betaalt direct bij de webwinkel. SOS-Kwieksport en Sponsorkliks hebben 
geen inzage in je bestelling. Gebruik alleen bovenstaande link, of die op de website, anders 
weet de webwinkel niet naar wie het sponsorbedrag moet                                                                                                                                                                            

 
Inmiddels zijn ruim 300 favoriete webwinkels aangesloten bij SponsorKliks.com ! 
 Zoals bijvoorbeeld CoolBlue, Bol.com, Wehkamp, Booking.com, Albert Heijn, Decathlon, Independer,  
Ali Express en Disneyland. Dus ook uw speelgoed, pizza’s, restaurants, vakanties, mobieltjes en 
boodschappen bestellen via www.sponsorkliks.com  
Besteld u bijvoorbeeld via Thuisbezorgd.nl ontvangen wij zelfs € 1,00 per bestelling !  
Wilt u dus SOS-Kwieksport GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online 
aankopen doet via de SponsorKliks pagina van SOS-Kwieksport. Voor u een kleine moeite, 
voor ons directe inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden dit zouden doen ? 
Vertel dit daarom door aan andere mensen die SOS-Kwieksport een warm hart toedragen ! 
Doen !  
U kunt dit ook nog even rustig nalezen op onze vernieuwde website www.soskwieksport.nl  
Via 'Vrienden’ en ‘SponsorKliks’ in het menu komt u op de pagina van SponsorKliks. 
Onderaan in de tekst treft u de link SOS-Kwieksport SponsorKliks aan. Door deze aan te 
klikken komt u direct op onze pagina bij SponsorKliks.com en kunt u direct doorklikken naar 
uw favoriete webwinkel.                                                                                                                                      
Vergeet niet om het door te vertellen ! Alvast erg bedankt !!  
Extra Service                                                                                                                                                                                                             

Schrijf u zich bij www.sponsorkliks.com                                                                                                                                        

in voor hun nieuwsbrief, dan ontvangt u van hen bericht in uw mailbox                                                                                   

indien er bij een webwinkel een kortingactie is.                                                                                             

Help de club: SponsorKliks 
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DE 

VRIENDENLOTERIJ 
 

BankGiro Loterij  

samengevoegd met VriendenLoterij 

18 augustus 2021                                                                                                                                             
De BankGiro Loterij, onderdeel van de Goede Doelen Loterijen, is per 16 augustus 2021 
samengegaan met de VriendenLoterij en opereert vanaf nu onder die vlag. De vernieuwde 
VriendenLoterij steunt nu niet alleen organisaties die zich inzetten voor het welzijn van 
mensen, maar ook culturele instanties en organisaties.                                                                                                                           
Het afgelopen jaar hebben we in iedere Nieuwsbrief de VriendenLoterij laten terugkomen.                        
                                                                                                                                                                         
Toch merken we dat er nog veel onduidelijkheid is over de sponsoring van de 
VriendenLoterij. 

We vragen u niet om zelf mee te gaan spelen!! (Uiteraard mag dit wel) 
  
Iemand die al meespeelt bij de VriendenLoterij speelt altijd mee voor een goed doel.  
Ook als deze persoon nooit een goed doel heeft opgegeven. Dan vult de VriendenLoterij dit 
zelf in, ongemerkt.  
Mensen die al meespelen met de VriendenLoterij steunen dus ongemerkt een goed doel.  
Dit kost de persoon die meespeelt met de VriendenLoterij niets extra’s!!  
Onze vereniging (sponsorcode 310132) is aangesloten bij de VriendenLoterij en kan daarom 
ook uw goede doel zijn! Kijk op www.vriendenloterij.nl  
Vraag na bij buren, kennissen, familie, collega's, etc. of zij ook meespelen met de 
VriendenLoterij en laat ons dit weten.  
Het omzetten van goede doel kan ontzettend gemakkelijk:  

 Neem het formulier mee uit de kantine  

 Download het formulier van onze site  

 Bel de vriendenloterij (0900-300 1400)  

 Neem contact op met Daniël (penningmeester@soskwieksport.nl) 
Als jij de gegevens doorstuurt van iemand die al meespeelt,  
krijg je van ons een aanbrengpremie van € 10,00!  

 

 
 
Van elk meespelend lot dat SOS-Kwieksport als goede 
doel heeft, ontvangt onze club € 77, - per jaar! 

 

mailto:penningmeester@soskwieksport.nl
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STEUN JE CLUB: 
LEVER GEBRUIKT FRITUURVET 

IN! 
 
Heb jij thuis een frituurpan en wordt het frituurvet regelmatig vervangen?                                                                                 
Dan kan je eenvoudig onze club steunen: door het apart inzamelen van gebruikt frituurvet!                              
Frituurvet: Geld voor je club     
                                                                                                                                                                                                  
Lever je gebruikte frituurvet  in bij de daarvoor bestemde gele container op ons clubhuis                           
Iedere volle container levert ons maar liefst € 30,- op! Hiervan kunnen we jaarlijks allerlei                          
activiteiten organiseren. Daarnaast draag je ook nog eens bij aan een beter milieu.  
                                                                                                                                                                                                     
Goed voor het milieu én goed voor onze club!                                                                                                        
Gebruikt frituurvet kan op een duurzame manier gerecycled worden tot biodiesel.                                                  
Dit is een concrete oplossing voor CO2 vermindering en levert onze club ook nog geld op.  
 

Elke volle gele bak betekent €30,- voor de jeugd! 
  
Wat moet je doen?  
Giet het afgekoelde frituurvet in de originele verpakking of in een andere af te sluiten plastic                                      
fles terug. Doe deze verpakking in de daarvoor bestemde gele container die staat bij ons 
clubhuis.                           De opbrengsten worden vervolgens op het rekeningnummer van de 
vereniging gestort.   
                                                                                                                                                                                                           
Wat kan je inleveren?  
• Vloeibaar/ vast frituurvet  

• Frituurolie  

• Overige plantaardige oliën  
 
Meer weten?                                                                                                                                                                             
Wil je meer weten over deze inzamelactie? Ga dan naar 
www.clubactie.nl/frituurvetinzamelen of vraag informatie bij Annelies Boer.                                                                                                                                                       
Alvast bedankt voor je steun!! 
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ZIJN WIJ AL VRIENDEN OP 

FACEBOOK? 

 

Handbal Vereniging SOS-Kwieksport heeft een eigen Facebook 

pagina. Hierop plaatsen wij alle nieuwtjes, activiteiten, foto’s etc.    

 Zijn we nog geen vrienden op Facebook?  
  Voeg ons dan snel toe en blijf op de hoogte! 

 

 

 

 

 WEBSITE 
 
Dankzij Nigel Heidt wordt onze website onderhouden.                                             
Als er andere/nieuwe/betere ideeën zijn om deze website te verbeteren neem 
dan contact op met Nigel Heidt (nigelheidt97@gmail.com) of iemand van het 
bestuur. 
 

 
 

 
                          

 
 

mailto:nigelheidt97@gmail.com
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ONZE 

KLEDINGSPONSORS 
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ONZE 

KLEDINGSPONSORS 
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    SOS-Kwieksport    
FANSHOP 

 

 

            
             
 

     De enige echte       

    Polo van        

    SOS-Kwieksport      

             

    Beschikbaar in       

    M - L - XL - XXL       

             

    Te Bestellen voor      
     € 25,00      Paraplu 

                    
Ruim 1 meter 

rond 

 
              
   SOS-Kwieksport    Nu € 16,00 

   Sleutelhanger           

        

 
  

    
   met of zonder     

 

  
   winkelwagenmuntje       
             
   Slechts € 2,50       
                
 

                   
             
    Ballen in diverse      
             
    kleuren en maten   SOS-Kwieksport 

          MINI tenue 

     € 25,00       
           € 8,00 

                 

                     
Stickers en Balpennen zijn ook nog steeds verkrijgbaar! 

                  

    Interesse Informeer bij     Daniël     Broeke           
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Contactpersonen 
en Informatie 

  

 

  

 Opgericht 18 september 1935   IBAN nr:  NL 35 INGB 0000 5522 90 
     

 Website: www.soskwieksport.nl   E-mail Bestuur : bestuur@soskwieksport.nl 

 Email:info@soskwieksport.nl     E-mail Redactie: redactie@soskwieksport.nl  

 Algemeen Bestuur       

 Voorzitter André van de Linde 06 - 14 30 85 54 voorzitter@soskwieksport.nl 

 Algemeen Secretaris Vacant  secretaris@soskwieksport.nl  

 Penningmeester Daniël Broeke 06 - 44 27 41 34 penningmeester@soskwieksport.nl  

 Bestuurslid (TC /JC) Robin Hazebroek 06 - 31 99 85 05 robinhazebroek@hotmail.com  

 Bestuurslid (JC)   Natasja den Boer          06 - 11 95 46 09  natasjadenboer@hotmail.com  

 Bestuurslid - Vz. EC Kevin van Ierland 06 - 31 18 08 30     ec@soskwieksport.nl  

 Bestuurslid  Hugo Goldman 06 - 13 39 85 03 hugojoke@ziggo.nl  

 Ondersteunend bestuurslid                                                                                Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 piet@timstarren.nl  

 Commissies    

 Wedstrijd secretariaat Vacant  wedstrijdsecretariaat@soskwieksport.nl  

 Wedstrijd secretariaat Mieke Jansen 06 - 44 88 65 75 amgjansen@casema.nl  

 Scheidsrechters Coördinator Annelies Boer 06 - 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com  

 Technische Commissie Vacant    

 Evenementen Commissie Kevin van Ierland 06 - 31 18 08 30 ec@soskwieksport.nl  

 Kantine Commissie Annelies Boer 06 - 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com  

 Sponsor Commissie vacant  voorzitter@soskwieksport.nl  

 Communicatie Commissie vacant  voorzitter@soskwieksport.nl  

 Redactie    

 Redactie "Nieuwsbrief" Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 redactie@soskwieksport.nl 

         

 Adressen 

 Postadres   Adres secretaris (postadres) 

 Voorzitter Stichting Clubhuis Piet van der Starren 06 - 41 11 75 41 piet@timstarren.nl  

 Gebruik Clubhuis Annelies Boer 06 - 10 96 37 59 anneliesboer55@gmail.com  

 Adres Clubhuis (Geen POST adres !)  070 - 3 66 90 76 Bentelostraat 100, 2545 NT Den Haag 

 Adres Sporthal Zuidhaghe Patricia & Hans 06 - 17 86 30 77 Beresteinlaan 625.H, 2542 JR Den Haag 

mailto:info@soskwieksport.nl
mailto:secretaris@soskwieksport.nl
mailto:penningmeester@soskwieksport.nl
mailto:robinhazebroek@hotmail.com
mailto:natasjadenboer@hotmail.com
mailto:ec@soskwieksport.nl
mailto:hugojoke@ziggo.nl
mailto:piet@timstarren.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat@soskwieksport.nl
mailto:amgjansen@casema.nl
mailto:anneliesboer55@gmail.com
mailto:ec@soskwieksport.nl
mailto:anneliesboer55@gmail.com
mailto:voorzitter@soskwieksport.nl
mailto:voorzitter@soskwieksport.nl
mailto:piet@timstarren.nl
mailto:anneliesboer55@gmail.com
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Trainers en 
begeleiders 

 

 

  

 

Team Naam   Telefoonnummer E-mailadres 

GDJ   Trainer   
   Begeleidster   
      
GDJ   Trainster   

  Trainster   
   Begeleidster   
      
DBJ   Trainster   
   Begeleider   
      
Dames 1  Bulent Caglayan  Trainer 06 16 53 90 50 caglayan68.bc@gmail.com            

 Daniëlle Houtman Begeleider  06 41 01 18 90 Daantje_bolletje@hotmail.com 

  Jill Goldman Team verantw.  06 22 95 16 23 hj.goldman@ziggo.nl 

     

     

Heren 1 Bulent Caglayan  Trainer 06 16 53 90 50 caglayan68.bc@gmail.com            

     Begeleider     

     
 Dames 
recreanten  Begeleider   
  Daniëlle Houtman Begeleider 06 41 01 18 90 Daantje_bolletje@hotmail.com 

          

     
     
     
     
     
     
     
     
     

  

 

 

 

 

mailto:caglayan68.bc@gmail.com
mailto:Daantje_bolletje@hotmail.com
mailto:caglayan68.bc@gmail.com
mailto:Daantje_bolletje@hotmail.com


SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Oktober 2021 

 

33 

  

  


