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Het laatste nieuws van 

 V. & A.V. Hazerswoudse Boys

BESTUURSBERICHTEN

Beste leden, donateurs, sponsoren, vri jwil l igers en

andere belanghebbenden,

 

De opgaven waar het bestuur voor staat,  zi jn de

afgelopen jaren onmiskenbaar complexer geworden.

Vooral de opgaven en het aantal vri jwil l igers vragen om

meer aandacht. Ook de maatschappij  is complex en

meervoudig. En steeds is er de grote zwijgende

meerderheid die met meer of minder vertrouwen

toekijkt.  Met de grootschalige decentralisaties zi jn

opgaven en bevoegdheden naar het lokale niveau

gebracht. Dit vraagt om meer lokale daadkracht.

Gemeenten kiezen in toenemende mate voor

samenwerking om deze veranderingen het hoofd te

bieden. Dit heeft consequenties voor ons als

vereniging.
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Door al deze ontwikkelingen zijn wij als vereniging op een nieuw speelveld beland.

En dat speelveld vraagt om sterke spelers die gezamenlijk aansturen op al deze  ontwikkelingen. 

Het speelveld is er door de coronacrisis niet overzichtelijker op geworden. We worden allen tot op 

de dag van vandaag geconfronteerd met de ingrijpende gevolgen van het Covid-19 virus. Voor het

bestuur is het nog niet gemakkelijk  om de exacte gevolgen te kunnen overzien. Echter, zoals ook

beschreven op onze website laat deze crisis zien dat we trots kunnen zijn op de slagkracht die we

– met elkaar- aan de dag hebben gelegd. 

Juist ook daarom vinden we het van belang om samen te blijven werken aan behoud en verdere

versterking van de kwaliteit van ons bestuur en de vereniging in zijn algemeenheid. 

 

Tijdens diverse gesprekken en e-mails hebben onze gesprekspartners ons een beeld gegeven van 

wat zij verstaan onder een hoge kwaliteit van bestuur. Wij hebben dit beeld uitgewerkt tot een

bestuursreglement Goed besturen.

 

Goed bestuur vereist:

•  Visie en ambitie hebben en over voldoende slagkracht beschikken om opgaven     te realiseren.

•  In verbinding staan met en in staat zijn om te luisteren naar leden en anderen, vrijwilligers, 

sponsoren en maatschappelijke organisaties.

•  Betrouwbaar, transparant, legitiem en integer handelen.

•  Met elkaar en anderen leren, innoveren en durven te experimenteren om    oplossingen te vinden

voor complexe opgaven.

 

Deze vier kwaliteitsdomeinen sluiten aan bij onder meer het bestuursreglement Goed Besturen.

In de praktijk blijkt dat deze begrippen niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het is

bijvoorbeeld onmogelijk effectief te zijn zonder voldoende draagvlak en omgekeerd verdwijnt de

steun voor het bestuur al snel als resultaten uitblijven. Leren innoveren betekent je kwetsbaar

opstellen. Dat lukt beter in een betrouwbare, veilige en transparante omgeving.

Uiteraard zijn wij zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons eigen bestuur. Ook voor ons 

gelden de vier lijnen als wenkend perspectief. De feedback die wij vanuit onze leden krijgen tijdens

 de ALV  en langs de lijn vormen hierbij het vertrekpunt.

Zoals we gezamenlijk tot deze vier lijnen zijn gekomen, zo gaan we ook gezamenlijk werken aan het

uitvoeren en ontwikkelen ervan. Dat is niets te vroeg. Op 11 november heeft de eerste kamer de

nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen.  Dat betekent dat de nieuwe wet

binnenkort in werking treedt. Wij zullen u niet vervelen met alle regels maar zullen ons uiteraard

wel conformeren aan deze regels.

De ALV stond voor eind oktober gepland, wegens de geldende  maatregelen heeft deze helaas

geen doorgang kunnen vinden.  Aangezien het momenteel nog niet mogelijk en verstandig is om 

in grote getale bij elkaar te komen hebben we besloten om de ALV  naar begin 2021 te

verplaatsen.

 Wij houden u op de hoogte.



Het Corona-virus

 

Na een periode van aangescherpte maatregelen worden de maatregelen weer beperkt afgeschaald. Het

kabinet heeft dinsdagavond 17 november een beperkte versoepeling van de  maatregelen aangekondigd. 

We gaan ervan uit dat als iedereen zich aan de nieuwe maatregelen houdt. Hopelijk biedt dat soelaas voor 

kerst en de jaarwisseling. 

Wat betekent dit nu praktisch?

 

Ø  Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel

of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Ø  Voor kinderen tot 18 jaar sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club

toegestaan. 

Ø  Naast de kantine zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Ø  Trainers  en leiders houden 1,5 meter afstand naar jeugdspelers.

Ø  Toiletgebruik is mogelijk in kleedkamer 9 en 10.

 

Onze sponsoren

 

Wat zou onze vereniging zijn zonder sponsoren? Daarmee willen wij andere niet te kort doen maar loyale

sponsoren zijn hun gewicht in goud waard. Bedankt voor jullie loyaliteit en graag tot ziens in betere tijden.

 

De nieuwjaarsreceptie

 

Het zat er aan te komen. Het bestuur heeft besloten om geen nieuwjaarsreceptie te organiseren. Wij

 achten dit niet verantwoord- los van de dan geldende maatregelen- en willen nu al duidelijkheid geven aan 

onze leden en betrokkenen. Helaas, het is wat het is!

 

Namens het bestuur,

 

Peter Versteeg, voorzitter

Voor meer informatie zie laatste pagina van deze nieuwsbrief!

Delta
Caiway

http://aklam.io/1Rer0x
http://aklam.io/zJ9vm1


De afgelopen tijd is er door de selectie geprobeerd om aangepast te trainen. We begonnen met

meerdere 4 tallen die niet met elkaar in contact mochten komen op het veld. Het was voor de

trainers een hele uitdaging om hier oefenstof voor te verzinnen. Ook de samenwerking met sport

to be fit werd weer aangehaald. We hebben 1 zaterdag in de sportschool aan onze conditie

gewerkt. Helaas werden daarna de groepslessen ook verboden. Daarna werden de maatregelen

nog meer aangetrokken,  we mochten nog maar in tweetallen trainen. Dit was geen haalbare

kaart. De spelers moesten zelf in conditie blijven, door hard te lopen of bijvoorbeeld door te

tennissen. Nu het weer iets versoepeld is gaat de selectie weer trainen in viertallen. We hopen

dat de maatregelen daarna weer verder versoepeld worden zodat we meer groepsgericht kunnen

trainen. Hiermee werken we in 9 weken toe naar hopelijk een competitie start op 16 januari. Laten

we hopen dat we in het nieuwe jaar weer wedstrijden kunnen spelen,  al is het zonder publiek.

Want een voetbal club zonder wedstrijden,  daar worden we allemaal niet vrolijk van. 

Namens de selectie wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond 2021.

HET EERSTE





Technische oefeningen    

Cognitieve oefeningen

Atletische oefeningen

Geen competitie

Gezien de maatregelen met betrekking tot Corona hebben we als jeugdcommissie het

plan opgevat om iedere zaterdag onderling te voetballen/trainen/toernooien etc. te

organiseren. Alles met de laatste Corona maatregelen in het achterhoofd houdende.

 

Wij  als Jeugdcommissie zi jn bl i j  dat vele trainers/leiders dit plan omarmen zodat

iedere zaterdag vanaf 09 :30  uur t/m 12 :00  uur minimaal twee velden volledig bezet

zijn met voetbalactiviteiten. 

 

Wij  wil len dan ook alle trainers en leiders bedanken voor hun inzet hiervoor en hopen

ook de laatste weken van dit jaar op jul l ie inzet te mogen rekenen zodat onze

jeugdspelers ook op zaterdag de weg naar ons sportpark vinden.

 

Central Progress

Hazerswoudse Boys is onlangs een pilot van 3  circuit-trainingen gestart met de hulp

van Central Progress. 

 

De vormen bestaan standaard uit 3  oefeningen met een

afsluitende parti jvorm. 

·        

 

Doel van deze pilot is de trainers oefeningen en structuur  

aan te bieden die aansluiten op het leefti jdsniveau. Betrokken trainers zi jn een mix

van jonge beginnende train(st)ers afkomstig uit onze jeugdafdeling, enkele

goedwillende ouders alsmede enkele train(st)ers met wat meer ervaring.

Derhalve een goede mix voor deze pilot.

 

De trainers kri jgen 1  week van te voren de oefeningen aangeboden en desgewenst

kunnen ze vragen stellen aan Sander en/of Frank over de inhoud.

 

De eerste 2  trainingen zi jn op dit moment achter de rug en naar wat ik zie is er een

duideli jke ontwikkeling waarneembaar in de coaching en uitleg van de diverse vormen. 

 

                                                 Na de derde ronde zal een evaluatie-moment zi jn waarbij  de

                                                 trainers een formulier gaan invullen wat ze ervan hebben  

                                                 gevonden. Het is de bedoeling om, afhankeli jk van de                     

                                                 uitkomst van de evaluatie,  meerdere groepen van onze 

                                                 jeugd hiermee kennis te laten maken.

 

JEUGDNIEUWS



Hummeltrainingen

14  november was het zover de eerste hummeltraining voor dit seizoen. De dag begon

met wat l ichte regen maar dat mocht de pret niet drukken. Er waren 7  enthousiaste

kinderen die graag een balletje wilden trappen en de eerste kneepjes van het voetbal

onder de knie probeerden te kri jgen, maar vooral veel plezier wil len hebben met elkaar!

Onder leiding van Duco Rens was dit helemaal gelukt.  Na een uur trainen ging iedereen

weer voldaan naar huis.  Nog maar 6  nachtjes slapen en dan zou het alweer zaterdag

zijn en dat betekende weer hummels training! De hummels trainen op zaterdag van half

10  tot half 11  op het tussenveldje bij  de Hazerswoudse boys.

4  en 5  jarige kunnen zich aanmelden via hummels@hazerswoudseboys.nl

Sinterklaas

Afgelopen zaterdag 21  november werden alle teams t/m jo11  verrast met de komst

van twee pieten! Ze kwamen wat verlegen over toen ze de hummels gedag kwamen

zeggen ,  maar algauw bleek dat ze wilden leren voetballen. Dat deden de hummels

maar al  te graag voor!  Na een handje pepernoten gingen de pieten vervolgens alle

teams af om met en tegen de kinderen te voetballen. Bij  de meiden werd het een

gezell ig wedstri jdje maar bij  de jo10  en jo11  ging het er fel  aan toe. Het werd een dolle

boel!Na warme chocolademelk en een lekkere koek stond er voor elk kind een

verrassing klaar namens Sint en de pieten.Het was een geslaagde ochtend!

Klik hier voor al le foto's van deze feesteli jke ochtend!

https://myalbum.com/album/MS6pZFbxCDeo


OPRUIMACTIE
De jongens van de JO12-1 zijn afgelopen zaterdag goed bezig geweest.

Aangezien er niet iedere week gevoetbald kan worden en de jongens wel op

zaterdag hun energie kwijt moeten, hebben we een leuke, zinvolle opruimactie

georganiseerd. We verzamelden bij de AH waar we begonnen zijn met mondkapjes

prikken en daarna door naar de scholen en verenigingen. Na 1,5 uur hadden we

heel wat vuilniszakken vol. Echt de moeite waard dus. 

Ook zin om een keer vuil te ruimen met het team? 

Actief Rijnwoude heeft sindskort de actie; 

Houd Rijnwoude schoon - door fit te blijven. 

En hebben prikstokken, hesjes, vuilniszakken en 

handschoenen in bruikleen van de gemeente. 

Neem contact op met Linda voor het lenen van 

de spullen (linda@actief-rijnwoude.nl)





Dit keer vertelt Elise Bosman (speelster VR1 en trainster MO11) iets over de MO11.

De meiden van de MO-11 zijn dit seizoen goed gestart. Er wordt getraind op de maandag en woensdag

avond van 18:15 tot 19:15uur. Fanatiekelingen Leah en Sanne zijn vaak al om 17:50 aanwezig om een

balletje te trappen. De afgelopen trainingen is onder leiding van Elise en Alfred getraind volgens de

circuit trainingen van Central Progress. Op de woensdagen worden de trainingen verzorgd door Chenel.

Onder leiding van coaches Chenel en Frank zijn de eerste competitiewedstrijden dit jaar met veel

plezier en fanatisme gespeeld. De verloren wedstrijden worden altijd gauw vergeten en de wedstrijden

die met winst worden afgesloten worden gevierd als of de Champions League finale gewonnen is. Met

Jady, als onbetwiste keepster die de ballen altijd goed uit het doel weet te houden, en Tessa, Roos,

Leah, Sanne, Merle, Yentl, Puk, Ziva en Pien leggen regelmatig een spannende pot voetbal op de mat die

zeker het bekijken waard is. Helaas zijn er de afgelopen zaterdagen geen wedstrijden in competitie

verband gespeeld. Wel werd er een wedstrijd georganiseerd tegen de toppers van de Jo10-2 die werd

gewonnen met 6-2.

Volgende nieuwsbrief vertellen we jullie meer over de MO17. Het andere meisjesteam  wat voor de

Hazerswoudse Boys uitkomt.

HAZERSWOUDSE GIRLS - MO11





Waar sport en bedrijfsleven elkaar kunnen vinden 

Sport is een door overheid en samenleving gewaardeerde en gestimuleerde activiteit. Zonder

uitzondering waardeert men de meerwaarde voor persoonlijke, lichamelijke en sociale ontwikkeling.

Toch moet sport het grotendeels van eigen financiering hebben, omdat de overheid het standpunt

hanteert dat sport zich in grote lijnen zelf moet kunnen bedruipen.

Deels komen de inkomsten van de contributies van de sportbeoefenaars. Maar voor een niet

onbelangrijk deel zijn sportverenigingen ook afhankelijk van sponsoring door bedrijfsleven. 

De sponsor kan hierbij twee doelen gelijktijdig dienen. Enerzijds kan de naamsbekendheid en positie van

het  bedrijf binnen de lokale gemeenschap op een vriendelijke  en betaalbare manier worden uitgedragen.

Gelijktijdig steunt het bedrijf daarmee de broodnodige activiteiten van de sportvereniging en draagt

daarbij een belangrijk steentje bij aan onze lokale samenleving

 

Omdat bovenstaande zo belangrijk is voor de vereniging zijn wij  voor de sponsorcommissie op zoek

naar meerdere nieuwe leden.

De sponsorcommissie van Hazerswoudse Boys heeft 2 kernactiviteiten: Werven van sponsoren en het

bewaken van na te komen afspraken, tussen vereniging en de sponsors.

De sponsorcommissie draagt zorg voor het bestellen, uitgeven en innemen van de kleding voor onze

leden welke wij betrekken van onze kledingsponsor.

Verder organiseert de sponsorcommissie jaarlijks een 

sponsoravond (netwerkomgeving) waar de sponsors de

 gelegenheid krijgen om de vereniging en andere sponsors 

te leren kennen.

De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de

penningmeester, maar voert zelfstandig haar bedrijfsvoering.

Ieder commissielid heeft zijn eigen contacten met de

sponsor. Dit houdt in dat de sponsor met slechts één commissielid 

te maken heeft.

Heb je interesse of wil je meer weten over deze functie neem an contact op met Rens van Nierop.

Telefoon: 06-29574055

sponsorcommissie@hazerswoudseboys.nl

 

Kijk voor al onze andere vacatures op: https://www.hazerswoudseboys.nl/742/vacatures/

VACATURE VAN DE MAAND

LID SPONSORCOMMISSIE

https://www.hazerswoudseboys.nl/742/vacatures/


STEUN DE CLUB DMV GLASVEZEL
Ga voor Glasvezel en steun onze club

€ 50 voor onze vereniging én zelf ook nog eens € 25 verdienen? Meld je dan aan via onze club!

Er zijn momenteel plannen voor glasvezel in Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp, Koudekerk aan

de Rijn en Benthuizen. Als vóór 30 % van alle huishoudens zich aanmeldt zal er glasvezel komen. Een

mooie aanwinst voor ons gebied, laten we met zijn allen zorgen dat we dat gaan behalen!

Hoe krijg ik glasvezel?

Om glasvezel te krijgen in je huis dien je een jaarabonnement af te sluiten bij één van de providers. En

als je nu kiest voor glasvezel telt jouw aansluiting mee voor de 30% én bespaar je € 650

aansluitkosten (deze worden in rekening gebracht wanneer je na de vraagbundeling aansluit). Je gaat

bij zowel Caiway als DELTA een contract aan voor één jaar (dat gaat natuurlijk pas in na

aansluiten van uw abonnement; dat is ook het moment dat u pas gaat betalen voor het abonnement).

Welke providers leveren de club geld op?

Caiway en DELTA doen mee met onze speciale VVE-actie. In een notendop stellen we beide

providers aan u voor:

CAIWAY

Razendsnel internet voor een verrassend normale prijs, dat is Caiway. U krijgt bij Caiway

daarnaast ook nog eens een flinke introductiekorting voor de eerste zes maanden! U kunt kiezen uit:

-       

Alleen internet:

o  250 Mbps voor € 43.95 (1e 6 mnd. € 9.95)

o  1000 Mbps (1Gbps) voor € 64.95 (1e 6 mnd. € 9.95)

-       

Internet & Televisie (uit te breiden met Vaste Telefonie)

o  Voordelig: 100 Mpbs voor € 52,00 (1e 6 mnd. € 9,95)

o  Slim: 400 Mpbs voor € 64,00 (1e 6 mnd. € 9,95)

o  Giga Snel: 1000 Mpbs (1 Gbps) voor € 79,00 (1e 6 mnd. € 9,95)

Caiway bestellen:  KLIK HIER

DELTA

Ga je voor flexibel internet? Bij DELTA kun je iedere dag jouw abonnement aanpassen. Liever iets meer

of minder zenders? Of sneller internet? Je regelt het zelf in de Mijn DELTA omgeving. Daarnaast heeft

DELTA gratis installatie tot in de nok. De DELTA monteurs installeren gratis je modem, interactieve

tv’s en telefoon. Daarnaast ontvang je Wifi op 3 verdiepingen in huis.

Het FLEXpakket van DELTA is al verkrijgbaar vanaf € 45.00 (150 Mbps). Voor het Flexpakket betaal je

de eerste drie maanden zelfs maar € 10,00 per maand.

DELTA bestellen: KLIK HIER

Natuurlijk moet wel het percentage van 30% van de vraagbundeling behaald worden. Dus vraag ook

jouw buren, vrienden, kennissen in deze plaatsen om zich aan te melden via onze vereniging!

Ga voor glasvezel via onze VVE! Hoe meer aanmeldingen, hoe meer inkomsten, hoe meer leuke dingen

we hiervoor kunnen doen!

http://aklam.io/zJ9vm1
http://aklam.io/1Rer0x

