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Van Voorzitter 

Beste SOS-Kwieksportleden 

Het seizoen is alweer voorbij; wat een raar jaar is dit door Corona toch geweest. Gelukkig 

heeft de jeugd nog een paar wedstrijden kunnen spelen, maar de senioren en recreanten 

hebben slechts een half seizoen alleen kunnen trainen. Wat frustrerend is dit geweest! Ik wil 

vooral de train(st)ers hartstikke bedanken voor hun inzet in dit vreemde seizoen. Jullie 

stonden er toch maar iedere dinsdag en vrijdag. 

Helemaal vervelend was het overlijden van Dylan en Fred. We zullen hen nog heel lang 

herinneren en wensen familie, vrienden en kennissen alle sterkte toe. 

Ook heeft Harrie afscheid van ons genomen als secretaris van de vereniging. Enorm bedankt 

voor al je werk als secretaris, scheidsrechter en teambegeleider en ik wens je het allerbeste 

toe in je (vereniging) leven. We zullen je missen! Eerder dit seizoen is Radjesh gestopt als 

voorzitter; ook jou wil ik bedanken voor al je vrijwilligerswerk. 

Verder bedank ik alle commissie-, stichtings- en bestuursleden, en natuurlijk alle andere 

vrijwilligers, voor hun tomeloze inzet. Dankzij hen hebben we nog iets van het seizoen 

kunnen maken. Helaas hebben (vooral) veel jeugdleden hun lidmaatschap opgezegd, 

waardoor we volgend seizoen (nog) geen jeugdteam kunnen inschrijven voor de competitie. 

We gaan er alles aan doen om weer (jeugd)leden te werven en gaan met de overgebleven 

jeugdleden wel trainingen aanbieden, totdat we weer een team kunnen inschrijven. Ik hoop, 

dat alle leden hiermee ons willen helpen. 

Tenslotte wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe; gelukkig mag er al wat meer gereisd 

worden.  

Tot volgend seizoen op ons veld! Dan gaan we hard aan onze mooie vereniging werken om 

weer groter en gezonder te worden. Hebben jullie ideeën, laat het ons weten ! 

 

André van de Linde, voorzitter 

06-14308554 
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Secretariaat           
                                                                                                                                                                                         

Gezocht: Secretaris voor Handbal Vereniging SOS-Kwieksport. 

In voorgaande Nieuwsbrieven hebben we steeds een oproep gedaan aan iedereen die                     

SOS-Kwieksport een warm hart toedraagt om de taak van secretaris op zich te willen nemen. 

Helaas hebben we daar, tot op heden, geen respons op gekregen. Daarom nogmaals deze 

oproep: Wie wil en kan de taak van secretaris invullen ?                                                                                 

Je hoeft dit niet alleen te doen, Kees van der Meer wil je met allerlei zaken bijstaan.                         

En heb je vragen kan je altijd nog bij Harrie Veenhoff terecht. Dus help onze vereniging en 

neem contact op met het bestuur.   

Harrie Veenhoff heeft per 1 juli zijn functie als secretaris neergelegd.                                                      

Langs deze weg willen we Harrie heel erg bedanken voor het vele werk dat hij voor onze 

vereniging heeft gedaan. De samenwerking was altijd erg prettig en we zullen hem zeker 

gaan missen. In het nieuwe seizoen zullen we op gepaste wijze nog afscheid nemen.                               

Harrie heel veel succes en je bent altijd van harte welkom bij SOS-Kwieksport.                                                               

   

Statiegeld op kleine PET- flesjes. 

Zoals de meesten waarschijnlijk al via de nieuwsmedia hebben vernomen, is per 1 juli 2021 

het statiegeld op kleine PET-flesjes, in opdracht van de overheid, ingevoerd. 

Het betreft € 0,15 per plastic flesje.  

Deze prijs komt dus bovenop onze huidige verkoopprijzen van de dranken in PET-flesjes. 

Daar wij slechts enkele honderden van deze flesjes per seizoen verkopen, zal onze vereniging 

GEEN innamepunt voor PET-flesjes gaan worden. 

Sportclubs mogen als enige de opbrengst wel gebruiken om de (jeugd)clubkas te spekken ! 

Dus wil je het lege flesje niet mee naar huis nemen kan het natuurlijk wel gedoneerd worden 

in een inzamelbak of aan de bar in het clubhuis. 

LET OP ! 

Het betreft hier dus alleen de plastic flesjes. Statiegeld op blikjes volgt pas per 2023. 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.  

(en eventuele donatie van het lege flesje voor onze jeugd !)  
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Rookbeleid van de Gemeente Den Haag (korte herhaling)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Willen jullie erop letten dat de gemeente het rookbeleid voor alle sportaccommodaties heeft 
aangepast. Deze gaat in per 1 juli 2021. Houdt daar rekening mee. (zie ook bladz. 26/27) 
                                                                                                                                                                                    

Wat betekent een rookvrij sportpark? 

 Een geheel rookvrij sportpark zonder enige uitzonderingen zal betekenen: 

  

 * Binnenruimten zijn geheel rookvrij. 

 * Het gehele buitenterrein is ook rookvrij: de entree en alle ruimten 

    binnen de hekken of andere begrenzing van het sportpark zoals de 

    velden, langs de lijn, het terras en de tribune. 

 * Het rookvrij-beleid is structureel en geldt voor iedereen: leden,  

    vrijwilligers, medewerkers èn bezoekers. 

 * Bordjes of andere aanduidingen kunnen aangeven dat het 

    buitenterrein rookvrij is. 

 * E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) 

    passen niet bij een rookvrij sportpark en zijn eveneens verboden.                                                             

 

   
                                                                                                                                                                                             

 

Zoals de voorzitter al schreef was dit afgelopen seizoen 2020 – 2021 een raar en vervelend 

jaar. De eerste helft van de veldcompetitie ging gelukkig goed van start, maar in oktober ging 

het ineens mis. Er mocht ineens door Corona, wat ook logisch was, niet meer gespeeld en 

getraind worden. Dit hadden we nog nooit meegemaakt. Elk keer weer de vraag, wanneer 

zou alles weer een beetje normaal worden. De besmettingen bleven maar oplopen of bleven 

gelijk. Eindelijk in mei mocht er weer getraind worden, eerst door de jeugd en later ook door 

de senioren. Maar alleen trainen is ook niet alles. Iedereen wil toch graag handballen tegen 

andere verenigingen. Gelukkig kon dat de laatste 3 weken wel, al was dat alleen nog maar 

door de jeugd.                                                                                                                                                           

Nu is er besloten dat door iedereen, als er geen gekke dingen gebeuren, in het nieuwe 

seizoen weer gehandbald mag worden.                                                                                                                                           

Dit alles heeft wel een grote impact gehad voor onze vereniging. Hierdoor hebben er leden, 

vooral jeugdleden, hun lidmaatschap opgezegd. Dat is voor een kleine vereniging als de 

onze, heel moeilijk op te vangen. We kunnen de teams voor de nieuwe competitie niet meer 

compleet krijgen en hebben moeten beslissen (nog) geen jeugdteams in te schrijven voor de 

Jeugd/Technische commissie 

cocommisieCommissie 
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competitie 2021 – 2022. Daar gaan we natuurlijk alles aan doen om weer nieuwe (jeugd) 

leden naar onze vereniging te krijgen.                                                                                                               

Ondertussen gaan we na de vakantie wel door met trainen met de jeugd die we hebben. Het 

is en blijft jammer om afscheid te moeten nemen van leden. We hopen natuurlijk dat een 

aantal leden terugkomt op hun beslissing, zodat we toch weer met de jeugd kunnen gaan 

handballen. Langs deze weg willen we alle trainers/coaches/begeleiders en ook de 

scheidsrechters bedanken voor hun inzet afgelopen jaar.                                                                                                                                                                        

We hopen dat de Jeugdsport Coördinatoren na de vakantie weer op verschillende 

basisscholen training mogen gaan geven, om zo onze sport en onze verenging te promoten. 

Voor ons is dat van groot belang om zo weer aan ledenwerving te kunnen gaan doen. Want 

dat er nieuwe leden naar onze vereniging moeten zien te krijgen, is echt van levensbelang.                                                                                                                                        

Ook oud leden zijn natuurlijk van harte welkom.  

                                                                                                                
Jeugdsport Coördinatoren 
Voor meer informatie over de jeugdsport                                                                                                               
coördinatoren kunt u terecht op: 
https://www.swsdh.nl/over-ons/                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                         

Eindelijk, deze nare Corona tijd is gelukkig bijna voorbij.                                                                                                     

Hierdoor mogen we gelukkig het nieuwe seizoen weer gaan handballen.                                                                                                           

Nu we weer kunnen/mogen gaan handballen,  zijn we                                                                                                
op zoek naar nieuwe leden, zowel jeugd, senioren en recreanten. 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.swsdh.nl/over-ons/
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Wedstrijdsecretariaat 
  

Uitslagen afgelopen veldwedstrijden                                                                                                                  

 Uitslagen  13 juni 2021                
  
 GDJ 1 jeugd   SOS-Kwieksport 1  -  Gemini 1                22  -  19                              
 GDJ 2 jeugd    SOS-Kwieksport 2  -  Quintus 3    13  -    9                                                                                                                   
 DBJ 1 jeugd  SOS-Kwieksport 1  -  Stompwijk’92     3   -  20 
  
   Uitslagen   19/20 juni 2021   
 GDJ 1 jeugd   ODIS 1    -  SOS-Kwieksport 1               21  -  26                              
 GDJ 2 jeugd    Hercules 3                -  SOS-Kwieksport 2   16  -  16                                                                                                                   
 DBJ 1 jeugd  VELO 1    -  SOS-Kwieksport 1   13  -    9
                                                                                                                                                                                  
 Uitslagen  27 juni 2021                
 GDJ 1 jeugd   SOS-Kwieksport 1  -  Quintus 2    34  -  12                              
 GDJ 2 jeugd    SOS-Kwieksport 2  -  Ventura 1    15  -  14                                                                                                                   
 DBJ 1 jeugd  SOS-Kwieksport 1                                   Vrij         
 
 
         

     

Scheidsrechter Coordinator 
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. 

Een seizoen waar een heleboel gebeurd is zoals corona.  

Leden en supporters die ons zijn ontvallen en ook leden die opgezegd hebben. 

Heel, heel jammer.  

Het was voor iedereen een moeilijk jaar, zo ook voor de vereniging 

Omdat we op alle mogelijke manieren proberen om onze hoofd boven water te houden, is het 

dubbel zo erg, dat leden toch zijn gaan opzeggen. 

Ik hoop dat er leden zijn die het heel erg gaan missen en ons weer weten te vinden. 

Graag wil ik de scheidsrechters bedanken die er weer stonden om de wedstrijden te fluiten. 

Ook hier wordt het jammer genoeg steeds minder. 

Leden en supporters steun je vereniging waar je kan, we kunnen het gebruiken ! 

Hoop dat we volgend jaar er weer met frisse moed tegenaan gaan en het een sportief en goed 

jaar zal worden. 

Iedereen bedankt voor wat jullie ook deden, bardienst, schoonmaak, fluiten noem maar op. 

Fijne Vakantie allemaal. 

Annelies  
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Start trainingen seizoen 2021 – 2021 

De trainingen starten in principe op dinsdag 17 augustus 2021.                                                                        

Het bestuur of trainers zullen dat aan jullie doorgeven.                                                                                                   

De tijden horen jullie zo snel mogelijk. 

 

 

 

 

Update Coronavirus en handbal 
Update 28-06-2021 

Vanaf 26 juni mag iedereen weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten 

de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt: 

• Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is 
toegestaan. 

• Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en 
wedstrijden tegen andere clubs.   

• Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 
18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht. 

Regels voor publiek bij sportwedstrijden. Bij professionele wedstrijden is publiek 

toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen voor evenementen is een hoger aantal 

bezoekers mogelijk. 

• Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. 
Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. 

Mondkapjesplicht 

Geldt de mondkapjesplicht op de sportlocaties? 

Vanaf 26 juni vervalt de mondkapjesplicht grotendeels. Dus ook voor en in de sport. 

Alleen op plaatsen waar de 1,5 meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de 

mondkapjesplicht gelden. 

 

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. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-evenementen
mailto:secretaris@soskwieksport.nl
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         Bij de start van het nieuwe seizoen 2021 -2021 willen wij beginnen met een leuke 
activiteit. Wat dat gaat worden?????                                                                                                                       
Dat leest u in de volgende Nieuwsbrief en SOS-Kwieksport Site.                                                                

Komende Activiteiten 

                     Als je ideeën hebt om leuke activiteiten te ondernemen,                                                                                                     
neem dan contact met ons op. 

De EC 

 
 
 
 
 

 
  

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

Afgelopen maanden was het (door Corona) heel moeilijk om wervingsacties te ondernemen. 

Ook nu met de vakantie tijd gaat dat nog niet lukken.                                                                                                                                               

Maar na de vakantie als de Coronatijd voorbij is, willen we 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 horen jullie nog van ons.                    

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

het ons weten.                                                                                                                                                                         

De jeugdsport coördinatoren mogen, na de vakantie, dan ook 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. 

  

  

  EVENEMENTEN COMMISSIE 
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Gelukkig hebben we geen meldingen van zieke of geblesseerden  binnen gekregen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 Joy Zoetekouw      07 - 07 

 Desiree Rolvink    15 - 07 

 Charissa Kalloe                                      17 - 07 

 Anouk van der Ham      19 - 07 

 Dayenne van der Ham  19 – 07 

 Rick Lensink    21 - 07 

 Kelsey van Haeren         23 - 07 

 Gina van ‘t Hart   23 - 07 

 Evelien Krul         29 – 07 

 

  

  

     Jarigen                                        Namens de hele vereniging 
 

 

 

 

 



SOS-KWIEKSPORT                                                                                                                                                                                                             

Nieuwsbrief  -  Juli 2021 

 

11 

  

TeamNL Olympic Festival in Scheveningen 

Van 23 juli tot en met 8 augustus vinden de Olympische Zomerspelen plaats in Tokio. Om zoveel 
mogelijk mensen hierbij te betrekken en het Olympische gevoel ook in eigen land aan te jagen 
organiseert NOC*NSF in samenwerking met de gemeente Den Haag en TIG Sports hèt 
thuisblijfevenement: TeamNL Olympic Festival Tokyo 2020. 

Sport doen, kijken en beleven op het sportstrand van Scheveningen. 

Overdag kunnen bezoekers diverse sporten beoefenen onder begeleiding van meer dan 50 

sportbonden de Olympische Spelen volgen op grote TV schermen, inclusief voor- en 

nabeschouwingen door oud-topsporters. 

Ambassadeursrol      Judoka Roy Meyer en paralympisch kampioene 

Marlou van Rhijn worden de ambassadeurs van het evenement. 

 

De stad in                                                      Ook in de stad kunnen mensen de magie van de 

Olympische spelen beleven. Op alle dagen van het festival vinden er, verspreid over 10 locaties door 

heel Den Haag, sportieve activiteiten plaats. Het gaat om een variatie aan clinics, toernooien, 

kennismakingslessen, en meet & greet met een TeamNL atleet. 

De activiteiten zijn gericht op uiteenlopende doelgroepen (jeugd, senioren en minder validen). 

Bij alle activiteiten zijn lokale sportaanbieders en sportbonden betrokken, zij zorgen voor een unieke 

Olympische ervaring voor alle deelnemers. 

Het Olympic Festival is het eerste grote publieksevenement dat weer in Den Haag plaatsvindt en 

markeert de opstart van het Haagse sportieve leven na corona. 

TeamNL publiekshuldiging                                                                                                                    

Na afloop van de Olympische spelen komen de TeamNL sporters op dinsdag 10 augustus bij elkaar op 

het sportstrand van Scheveningen. Die dag opent het festivalterrein voor de laatste keer haar deuren 

voor het publiek. De sporters, waaronder alle medaillewinnaars, worden in het bijzijn van supporters 

van TeamNL gehuldigd. 

Kaarten voor dit evenement kosten € 13,50 en zijn verkrijgbaar via  www.teamnl.org/festival. 

Op 8 augustus staat handbal op het programma, zet dit alvast in je agenda en laat je zien op 

Scheveningen. 

Zie voor het hele programma www.teamnl.org en tik op festival. Tevens kan je daar het hele 

programma van alle sporten zien die tijdens de Olympische spelen worden georganiseerd.  

Veel plezier 
Kees van der Meer                                                                

 

 

http://www.teamnl.org/festival
http://www.teamnl.org/
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Wat info over zaken die het bestuur en Stichtingsbestuur zoal doen:                                                                                                                                                                                                      

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

te gebeuren. 

• Stichting is nog steeds in gesprek met gemeente Den Haag en de firma Strago over 
het plaatsen van een nieuwe lichtmast met led lampen.                                                                                           
De bestaande paal is voor 5 jaar goedgekeurd. Alleen moet er nog naar gekeken 
worden of de nieuwe Led armatuur daarop geplaats kan/mag worden. De mast op 
het ander veld is afgekeurd en wordt binnenkort verwijderd. Wordt vervolgd. 

• Buitenzijde van het clubhuis is opnieuw geverfd. 

• Terras is helemaal schoongemaakt. 
 Heel veel dank aan de gemeente Den Haag 

• Bord en tegel van rookvrij sportterrein geplaatst                                                                              
en peukenbak naast deur clubhuis verwijderd 

• Aantal leden (dames en heren) zijn bezig met                                                                                        
een aantal acties om de vereniging op de rails                                                                                                   
te krijgen en er weer een gezellige vereniging                                                                                          
van te maken. Van hoe en wat,  wordt na de vakantie mogelijk bekend gemaakt.  

• 1 juli was de er de Stichtingsvergadering. 

• 5 juli Bestuursvergadering.  
 
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 

       

 
 

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.                                                                                                                                    
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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.  

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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Puzzelen 

David maakt een puzzel van dertig stukjes. Dan komt Nine binnen en zegt: 'Wat een leuke puzzel, hoe 
lang heb je erover gedaan?' 'Twee jaar', antwoordt David. 'Is dat niet een beetje lang?' vraagt Nine 
verbaasd. 'Nee hoor, ik heb er zelfs de helft van de normale tijd over gedaan. Want op de doos staat 
vier tot vijf jaar!' 
Achteruit 

De juf vraagt aan Jantje: 'Jantje, kun je vanaf 0 tot 10 tellen, maar dan achteruit?                              
Jantje zegt: 'Oké, 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0.                                                                                                                   
Dan zegt de juf: 'Jantje, je bent de 8 vergeten.' 'Nee hoor juf, want u zei 8 eruit!' 

 

Een Belg heeft vliegles in een helikopter. Belg: “Waarvoor zijn die wieken hierboven?” Instructeur: 
“Voor de ventilatie.” Belg: “Dat geloof ik niet.” Instructeur: “Ik zal ze zo eens stilzetten. Moet je zien 
hoe snel je het benauwd krijgt!”                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                            
OP VAKANTIE NAAR ZICHT Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht (de ander)                                                                   
Waar ligt dat dan?                                                                                                                                                                    
Geen idee, maar in de krant stond: ‘Lekker weer in zicht’ 
 

https://www.kidsweek.nl/puzzelen
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-951
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Wist u dat ……… 

 …………..     je statiestatiegeld moet betalen op klein plastiek flesjes. (petfles)                                    

 …………..    dit € 0,15 per flesje is                                                                                       

 …………..     je deze lege flesjes mee moet nemen naar huis.                                                                              

 …………..     onze vereniging en de meeste verenigingen deze niet gaan innemen.                              

 …………..     dit is ingegaan per 1 juli 2021                                                                                    

 …………..    het rookverbod op de sportterreinen ook is ingegaan per 1 juli                                                                                                                                           

 …………..    we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe leden, zowel jeugd als  

        senioren                                                                                                                                    

…………..    Dat dit echt noodzakelijk is voor het voortbestaan van onze vereniging 
 …………..    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 kan 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. 19 & 20)                                      
      zeker in deze coronatijd dat er zoveel digitaal besteld wordt. 

 ............    je ook  de vereniging kan ondersteunen om mee te doen aan                                        
       de Verenigings Lotto of  VriendenLoterij (zie bladz. 18 & 19) 
 …………..    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. 24 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 ?  
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Sponsoring vanuit je luie stoel 
 
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 
 

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 
 
Dank zij 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  -  Juli 2021 

 

27 

  

Basisregels om verspreiding coronavirus te 
voorkomen 

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen 
wassen en afstand houden. En bij klachten: blijf thuis en laat u snel testen. Zo 

geeft u corona geen kans. 

Basisregels voor iedereen 

• Was vaak en goed uw handen. 
• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 

 

Was uw handen 

Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes 
zich niet verspreiden. 

• Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt. 
• Raak uw gezicht zo min mogelijk aan. 
• Hoest of nies in uw elleboog. 
• Schud geen handen. 

Houd 1,5 meter afstand van anderen 

Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus heel snel aan 
anderen doorgeven. 

• Houd daarom afstand van iedereen die niet bij u in huis woont. 
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• Houd ook afstand van familie of vrienden. 
• Geef elkaar de ruimte. 
• Werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor. 
• Draag een mondkapje op plekken waar dat verplicht is. Bijvoorbeeld in 

het openbaar vervoer of in het vliegtuig. 

Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen 

Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet. 

• Blijf thuis en maak een afspraak om u te laten testen.  
• Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.  
• Blijf thuis tot u de testuitslag weet. 

 

 

Rookbeleid van de Gemeente Den Haag 

Beste sportvrienden/huurders van sportparken, 

 

Dat roken slecht voor je gezondheid is, weten we allemaal. Rokers zijn vatbaarder voor 

ziektes en roken is ook nog eens erg verslavend. 

Zolang wij sigaretten normaal vinden, vinden onze kinderen dat ook. 

Rookvrij opgroeien wil de gemeente daarom vanzelfsprekend maken. Ieder kind, moet de 

kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. 

Scholen en horeca zijn de afgelopen jaren al rookvrije zones geworden en ook steeds meer 

sportverenigingen en sportparken worden rookvrij. 

Niet alleen binnen, maar ook buiten. Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd door 

op de sportvereniging. Met een rookvrij sportpark geef je het goede voorbeeld aan kinderen 

en voorkom je bovendien het schadelijke meeroken. 

 

 Gemeente Den Haag: rookvrije sportverenigingen vanaf juli 2021 

 

 In het Haags Sportakkoord dat afgelopen herfst door het college is gepresenteerd, staat dat 

de gemeente voornemens is om alle sportparken van sportverenigingen in Den Haag in 2022 

rookvrij te maken. De gemeenteraad heeft echter de motie aangenomen om al vanaf het 

nieuwe sportseizoen per 1 juli 2021 de sportparken van de sportverenigingen rookvrij te 

maken. In vervolg op dit besluit zullen de huurovereenkomsten met sportverenigingen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
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worden aangepast. De geldende Algemene Bepalingen zijn hiervoor aangepast met de 

voorwaarde dat alle sportparken volledig rookvrij moeten zijn, zie artikel 5.7. De hernieuwde 

Algemene Bepalingen zijn als bijlage van deze brief gevoegd. 

Als huurder van het sportpark dient de vereniging vanaf 1 juli 2021 op de naleving hiervan 

toe te zien en eventueel hiernaar te handelen. 

 

 Wat betekent een rookvrij sportpark? 

 

 Een geheel rookvrij sportpark zonder enige uitzonderingen zal betekenen: 

 

 * Binnenruimten zijn geheel rookvrij. 

 * Het gehele buitenterrein is ook rookvrij: de entree en alle ruimten 

    binnen de hekken of andere begrenzing van het sportpark zoals de 

    velden, langs de lijn, het terras en de tribune. 

 * Het rookvrij-beleid is structureel en geldt voor iedereen: leden,  

    vrijwilligers, medewerkers èn bezoekers. 

 * Bordjes of andere aanduidingen kunnen aangeven dat het 

    buitenterrein rookvrij is. 

 * E-sigaretten en nieuwe tabaksproducten (zoals verhitte tabak) 

    passen niet bij een rookvrij sportpark en zijn eveneens verboden. 

 

Ondersteuning, tips en rookvrij-bordjes 

 

We beseffen ons dat een rookvrije sportvereniging voor de ene vereniging meer impact zal 

hebben dan voor de andere. Maar u staat er niet alleen voor. Bovendien zijn vele 

verenigingen u al voorgegaan. Om de sportverenigingen te ondersteunen bij het rookvrij 

maken van het sportpark zijn er handige stappenplannen, tips en materialen beschikbaar. 

Deze middelen kunt u vinden op: Wat jij kunt doen met je sportvereniging voor een 

Rookvrije Generatie [2]. Tot deze middelen behoren ook de rookvrijbordjes. De gemeente 

kan ondersteunen in het ophangen van de bordjes mocht uw vereniging hier hulp bij nodig 

hebben. 

 

 Neem in dat geval contact op met uw sportconsulent van Team Verenigingsondersteuning  

 

 Met sportieve groet, 

 

 Directeur Sport Gemeente Den Haag Peter van Veen 

 


