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Het laatste nieuws van 

 V. & A.V. Hazerswoudse Boys

BESTUURSBERICHTEN

Geachte leden, sponsoren en andere betrokkenen,

 

Als bestuur spreken wij de hoop uit dat dit bericht jou en

jouw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen

verdrietige tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder

die door deze crisis wordt geraakt. Het bestuur probeert

zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te

borgen. 

 

Algemene ledenvergadering

Je begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis

en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor

onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal

gesproken fysiek houden geen doorgang willen

laten vinden. Het bestuur is voornemens om deze

vergadering digitaal te organiseren. Indien je tegen deze

wijze van vergaderen bezwaar hebt vernemen wij dat graag,

onder vermelding van de redenen, van je bezwaar. Je kunt je

reactie sturen aan onze secretaris , bereikbaar onder

secretaris@hazerswoudseboys.nl
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24 februari 2021 zullen wij de eerstvolgende algemene ledenvergadering van onze

vereniging houden, en wel digitaal - vanwege de Corona-restricties - via de applicatie

 ‘Online-alv’: www.online-alv.nl

 

Jullie krijgen daarvoor vanzelfsprekend tijdig de uitnodiging met agenda toegestuurd 

en de mogelijkheid om vooraf van de betreffende stukken kennis te nemen. Wij kijken

ernaar uit jullie de 24e februari digitaal te kunnen begroeten. Laat deze mogelijkheid

niet voorbij gaan om je stem te laten horen!

Corona en contributie

Op dit moment kan er vanwege de beperkingen, in verband met het Coronavirus, door

velen van ons niet worden gevoetbald en getraind. Dit raakt onze vereniging enorm. In

de statuten staat als doel van de vereniging: het doen beoefenen en het bevorderen 

van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. Dit doel is op dit moment onhaalbaar.

De club wordt niet alleen sportief geraakt maar ook financieel. Er zijn geen inkomsten 

in deze periode terwijl de kosten voor een groot deel gewoon doorlopen. Mogelijk loopt

deze periode door tot het eind van het seizoen, dat is op dit moment nog onduidelijk.

 

Zonder leden geen vereniging, zonder contributie geen toekomst. Als lid moet je dus

gewoon contributie betalen. We hopen echter dat je de contributie niet alleen betaalt

omdat het moet, maar vooral omdat je het belangrijk vindt dat Hazerswoudse Boys er 

is en er straks ook nog zal zijn. Hazerswoudse Boys zijn we met z’n allen! In goede en

slechte tijden. De contributie is nodig om aan de vaste lasten, welke voor een deel

blijven doorlopen, te kunnen voldoen.

Jullie mogen ervan uitgaan dat we proberen alle uitgaven en kosten momenteel tot 

een minimum te beperken om het hoofd boven water te houden. We zijn een gezonde

vereniging en dat willen we ook vooral zo houden. 

Na uitgebreid overleg is het bestuur voornemens om onze leden voor het komend

seizoen een financiële compensatie op de contributie aan te bieden. Hoe dat er uit gaat

zien daar denken wij nog over na. We moeten er nu alles aan doen om deze periode goed

door te komen. Wij willen in dit geval benadrukken dat we in deze tijd met elkaar voor

grote uitdagingen staan en we een beroep doen op ieders solidariteit. Wij vertrouwen 

op jullie begrip en hopen op jullie medewerking.

Voor vragen zijn de bestuursleden altijd bereikbaar via het algemene e-mailadres van

de vereniging : secretaris@hazerswoudseboys.nl

 

Namens het bestuur,

Peter Versteeg, voorzitter.





De selectie heeft sinds de vorige nieuwsbrief in november niet meer getraind, de Corona

maatregelen maken het onmogelijk om fatsoenlijke trainingen te kunnen volgen. De

spelers proberen er nu op eigen gelegenheid voor te zorgen dat ze in conditie blijven. 

 De afgelopen periode is wel gebruikt om alvast vooruit te kijken naar het nieuwe

seizoen. Begin december is er een gesprek geweest met hoofdtrainer Wilco Wapenaar.

Zowel vanuit Wilco als vanuit ons als club was er de intentie om met elkaar verder te

gaan. Het komende seizoen zal het 4e seizoen voor Wilco als hoofdtrainer van

Hazerswoudse Boys worden. Helaas zijn daarvan twee seizoenen door 

Corona gedomineerd.

We kunnen ook vertellen dat de begeleiding rondom het 1e elftal zo 

goed als intact blijft. Dick Smits gaat verder in zijn rol als coördinator 

van de selectie en zal op de zaterdagen Wilco assisteren bij de 

wedstrijden. Jeffrey Kastelein en Marco Zaal zullen op de dinsdag en 

donderdag Wilco blijven ondersteunen bij de trainingen. De verzorging 

van de  selectiespelers blijft in de vertrouwde handen van Jurriaan Gerritsen en Jolande

Verdonk. 

Bij het tweede elftal gaat Gertjan Schellingerhout door als trainer, op de zaterdagen is

de begeleiding in handen van Bart Sol en Marcel Snelderwaard. Zij zijn dit seizoen

begonnen en hebben pas een paar wedstrijden met hun spelers kunnen werken. We gaan

er vanuit dat dit volgend seizoen een goed vervolg krijgt.

Leo Massar heeft aangegeven dat hij aan het einde van het seizoen gaat stoppen als

keeperstrainer van de selectiekeepers. Na 4 seizoenen zowel de jeugdkeepers als de

selectiekeepers en dit seizoen alleen de selectiekeepers onder handen genomen te

hebben gaat hij zijn carrière als keeperstrainer beëindigen. We bedanken Leo nu al voor

de grote inzet en betrokkenheid bij onze club die hij ten toon gespreid heeft. Inmiddels 

is er een sollicitatieprocedure voor een nieuwe keeperstrainer opgestart.

Bij de overige senioren is nog weinig nieuws te melden, doordat de senioren niet mogen

trainen is er weinig contact met deze teams. We hopen aan het eind van dit seizoen toch

nog wat activiteiten te kunnen organiseren voor de senioren teams. Maar dat is

natuurlijk afhankelijk van versoepeling van de maatregelen. Jeroen van Leijden heeft wel

aangegeven dat hij volgend seizoen verder gaat als coördinator van de overige senioren

en als wedstrijdsecretaris. Jeroen houdt vanuit zijn functie contact met de aanvoerders

van de senioren teams.

SENIORENNIEUWS



Woordje vooraf

Hierbij een nieuwsberichtje over de jeugd van de jeugdcommissie in alweer de 3de

editie van de nieuwsbrief. Helaas hebben we in Nederland de Corona nog niet goed genoeg

onder controle om weer meer mogelijk te maken. De inentingen zijn begonnen maar ook de

avondklok is ingevoerd. Het is en blijft dus nog hoogst onzeker wanneer we weer kunnen

spelen. We zijn wel blijven trainen met de teams tot en met onder 19 en we mogen binnen

de club onderlinge wedstrijden spelen. Gelukkig maken vooral de jongere teams volop

gebruik van de mogelijkheid om onderlinge wedstrijden te spelen met ook leuke resultaten.

Vanuit de jeugdcommissie blijven we dit stimuleren en faciliteren.

Central Progress

Een van de doelstellingen van de jeugdcommissie is het verder professionaliseren

van de trainingen. We hebben daartoe de samenwerking gezocht met Central Progress, 

een voetbalschool uit Boskoop. En juist omdat er verder niet zoveel kan hebben we

besloten de carrousel trainingen in te voeren met als doel 

enerzijds de trainers te ondersteunen  en meer kennis bij 

te brengen en anderzijds het leuk te maken voor de jeugdspelers.

 

26 januari zijn we begonnen en dit loopt door tot einde 

seizoen. Elke maandag, met uitzondering van ijs en sneeuw 

(ook leuk!!) zijn de team van onder 7 tot en met

onder 11 en de Jo13-2 onder leiding van Central Progress samen met onze jeugd en

jeugdige trainers met veel plezier bezig.

Hummels

Voor de  allerkleinsten (4-5 jaar), onze Hummels hebben we enthousiaste trainer gevonden

in Duco Rens. De hummels trainen op zaterdag van half 10 tot half 11. Er kunnen zeker nog

hummels bij dus meld je gerust aan! Meer info of aanmelden kan via

hummels@hazerswoudseboys.nl

Jeugdcommissie

Verder goed nieuws is de uitbreiding van de jeugdcommissie ik ben blij te melden dat Danny

Kroon is toegetreden tot de Technische Commissie Jeugd en daar mee ook tot de jeugd

commissie. Danny neemt de rol over van Gerard van Driel naast Frank Paap. Bij velen

al bekend als hoofdtrainer van diverse jeugd teams. Naast Danny ook een warm welkom

voor Nina Bleichrodt. Nina is de moeder van 

3 zonen, Finn van 11, Faas van 9 en Tuur van 4. 

De oudste 2 spelen in de jo12-2 en de Jo10-1.

Nina is leerkracht op een school in Den Haag. 

En in haar eigen woorden: ‘Ik hoop dat ik een 

steentje kan bijdragen aan de boys!’

Van harte welkom beide!! 

JEUGDNIEUWS



Er is nog ruimte voor meer deelnemers. Indien je zelf meer richting wilt

geven aan de Boys voor de jeugd is dit de plaats! Dus meld je bij mij of

een van de andere leden aan.

 

De grote club actie

Hierbij alvast het resultaat van de Grote Clubactie. De JO13-1 heeft de

meeste loten verkocht met 207 loten. De JO12-2 volgt met 153 loten.

Luke van Elsgeest (JO13-1) heeft als speler de meeste loten verkocht

met 69 loten, gevolgd door Daniel Sigmond met 42 loten (JO7-1) en Stef

Dannenberg (JO12-2) met 41 loten.

Totaal zijn er 1311 loten verkocht (incl de losse loten) wat leidt tot een

opbrengst van € 3.146,40. Mooie resultaten!

Dit bedrag komt geheel ten goede aan de jeugd en de ontwikkeling van de

jeugd op voetbalgebied. Er zijn 2 nieuwe doelen aangeschaft en de inzet

van Central Progress zijn voorbeelden van de besteding.

 

Tot zover het jeugdnieuws. Mocht je vragen, opmerkingen of ideeën

hebben zoek mij gerust op.

 

Blijf gezond.

Namens het jeugdbestuur,

 

Dick Bruines, jeugdvoorzitter.





V & AV Hazerswoudse Boys organiseert op 21, 22 en 23 juli 2021 voor de 28e keer de

Voetbal 3daagse en wij hebben jullie hulp nodig! 

 

Er zijn meer dan 100 pupillen en veel meer kinderen die van voetbal houden in het dorp. Wie

helpt ons om de 3daagse zo toegankelijk mogelijk te maken voor zoveel kinderen als

mogelijk?

 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers: 

 

·      Groepsleiders, die elke dag van de 3daagse aanwezig zijn. De groepsleider is het eerst

aanspreekpunt voor het kind. Een vertrouwd gezicht. Je blijft bij dezelfde groep tijdens de

hele 3daagse en je bent verantwoordelijk om ze mee te nemen naar elke activiteit. 

·       Activiteitenleiders, die helpen en leiden een training of activiteit. De activiteitenleiders

nemen de benodigdheden mee naar het veld, zet de activiteit klaar, legt de activiteit uit aan

de kinderen en ruimt de activiteit op aan het einde.  Een activiteitenleider hoeft niet de hele

3daagse aanwezig te zijn, die kunnen een aantal uur, een ochtend of 1 of 2 dagen helpen.  

·       Kantine personeel, die zorgen voor de drankjes, tussendoortjes en lunch voor de

kinderen en vrijwilligers. Ze houden toezicht op de kinderen tijdens de lunch en maken daarna

de kantine schoon.  Kantine personeel hoeft niet de hele 3daagse aanwezig te zijn, die

kunnen een aantal uur, 1, 2 of 3 dagen helpen.  

·       Schoonmakers, aan het eind van de dag maken ze de kleedkamers schoon en andere

ruimtes die dat nodig hebben. De perfecte baan voor een paar (groot)ouders die hun kinderen

aan het eind van de dag ophalen!

Kan jij ergens iets voor ons betekenen mail naar voetbal3daagse@hazerswoudseboys.nl

VOETBAL DRIEDAAGSE



Helaas kan er op sportief gebied voor de vrouwen en meisjesteams

weinig op het moment. De meisjesteams kunnen en mogen nog trainen,

maar qua wedstrijden zijn er weinig mogelijkheden tot een onderlinge

wedstrijd. De MO11 heeft in de JO10-2 een paar keer nog een leuke

tegenstander getroffen, maar dan houdt het ook echt op. Dat is dan echt

het nadeel van een kleine dorpsvereniging, waar per leeftijdscategorie

maar weinig teams zijn.

De vrouwenteams hebben een aantal online activiteiten gehad, zoals een

online quiz. En binnenkort staat er een gezamenlijke activiteit op het

programma met vrouwen 1 en vrouwen 2. 

Zodra de maatregelen het toelaten willen we snel open trainingen en een

vriendinnendag organiseren, dus hou deze nieuwsbrief en de social media

kanalen in de gaten.

We hopen u de volgende nieuwsbrief uitgebreider verslag en/of

aankondigen te kunnen doen van leuke sportieve activiteiten.

HAZERWOUDSE GIRLS





De wedstrijden liggen stil maar het onderhoud gaat door!

Hazerswoudse Boys is naarstig op zoek naar versterking voor de accommodatie commissie. 

Heb jij “Groene vingers”?

 

Vind jij het leuk en gezellig om met een team vrijwilligers onze accommodatie te onderhouden

dan hebben wij een leuke vrijwilligersfunctie voor jou.  

In een klein team onderhouden jullie onze accommodatie.

Praktisch betekent dit dat er kleine klusjes worden verricht aan ons clubhuis (denk aan

schilder- en timmerwerk). Op vrijdag worden de krijtlijnen getrokken voor de wedstrijden op

zaterdag. Door de weeks vindt onderhoud aan velden en beplanting plaats. Uiteraard start de

dag met koffie.

Herken je jezelf neem dan contact op met Pim Toor. 

Pim is bereikbaar via telefoon : 06-5732 8697

Of stuur een mail naar: secretaris@hazerswoudseboys.nl

Taken

Onderhoud velden                                                                             Onderhoud gebouwen

Velden maaien, sproeien en rollen                                               Dakbedekking schoonhouden

Kanten maaien                                                                                   Riolering onderhouden

Mollen vangen                                                                                    Onderhoud kleedkamers

Doelnetten ophalen/afhangen en eventueel vervangen        Reparaties diversen

 

Onderhoud beplanting                                                                     Overig

Heggen en bomen snoeien                                                             Onderhoud diverse machines

Beplanting uitdunnen                                                                       Zorgen voor brandstof

Schoffelen                                                                                          Wegbrengen/ophalen vuilcontainer

 

Onderhoud terreinen

Onderhoud straatwerk

Plaatsen/verwijderen en schoonmaken reclameborden

Schoonmaken dug-outs

Reparatie vangnetten

Herstellen afrastering

Onderhoud lichtmasten

Plaatsen / verwijderen vlaggenmasten

 

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

VACATURE VAN DE MAAND

ONDERHOUDSMEDEWERKER

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

