
CONTRIBUTIEKORTING 2021-2022

Het licht aan het einde van de tunnel van COVID-19 is in zicht,

maar helaas weten we nog niet hoe lang dit gaat duren.

Gelukkig mag onze jeugd tot 18 jaar nog trainen en onderling

wedstrijden spelen. Wij willen dan ook onze dank uitspreken

naar het jeugdbestuur en andere vrijwilligers die de afgelopen

maanden ontzettend veel wilskracht en creativiteit hebben

getoond om dit mogelijk te maken. Ondanks het gemis van

enthousiaste ouders langs de lijn, waren de onderlinge

wedstrijden een groot succes. 

Bij de senioren zagen we een heel ander beeld. Wij hadden

onze senioren leden graag meer aangeboden, dan wat zij tot

nu toe nu toe hebben gekregen. Helaas mag het niet zo zijn.

Zoals eerder aangekondigd heeft het bestuur besloten om de

spelende leden voor het seizoen 2021-2022, een korting te

geven op de contributie. Wij noemen dit de COVID-19 korting.

Wij willen onze spelende leden hiermee tegemoet komen voor

dit zware seizoen. De hoogte van de COVID-19 korting

bedraagt voor de jeugdleden 10%. Voor onze senioren

bedraagt de COVID-19 korting 20%.
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Deze COVID-19 korting zal in de nieuwe contributie worden verwerkt. Onze

zaalvoetballers zullen een deel van de contributie terug krijgen daar een deel van de

contributie bestaat uit zaalhuur. Ook dit jaar zal er geen indexatie plaatsvinden.

Mocht u problemen verwachten met de betaling voor het komende seizoen, neem dan

contact op met onze penningmeester via penningmeester@hazerswoudseboys.nl.

 

Voor de volledigheid verwijzen wij ook nog naar:

Het Jeugd Deelname Fonds is een stichting in Alphen aan den Rijn die vindt dat alle

kinderen moeten kunnen sporten en aan cultuuractiviteiten moeten kunnen deelnemen.

Maar in veel gezinnen is door allerlei omstandigheden te weinig geld beschikbaar om dit

mogelijk te maken. Daarom zorgen wij ervoor dat zoveel mogelijk kinderen die dit willen

lid kunnen worden van een club, vereniging of cultuurinstelling. Ben je benieuwd of jouw

kind(eren) in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk dan op

https://www.jeugddeelnamefonds.nl/

Daarnaast is er nog een mogelijkheid tot een vergoeding voor jeugdleden die verzekerd

zijn bij Zorg en Zekerheid. Zorg en Zekerheid vergoedt € 50,00 van de contributie van de

vereniging voor kinderen tot 18 jaar als u een AV-GeZZin of AV-Totaal verzekering heeft.

Ben je benieuwd of jouw kind(eren) in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk dan op

https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgverzekeringen/aanvullende-

verzekeringen/sportvergoeding.htm

De contributie is niet geïndexeerd en vanwege de corona bij de senioren eenmalig met

20% verlaagd en bij de jeugd eenmalig met 10% verlaagd. Als er voor 1 oktober 2021

niet is betaald, zal er vanaf die datum niet meer gevoetbald kunnen worden. (Laat het

niet zover komen). Graag wil ik je op het betalingsgemak wijzen van een automatische

incasso. Stuur je bankgegevens per email naar: penningmeester@hazerswoudseboys.nl.

Je maakt het voor jezelf een stuk makkelijker en je helpt de vereniging de

administratieve lasten te verminderen. 

mailto:penningmeester@hazerswoudseboys.nl.
https://www.jeugddeelnamefonds.nl/
https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgverzekeringen/aanvullende-verzekeringen/sportvergoeding.htm




ACCOMMODATIE

Ook de onderhoudscommissie en kantinecommissie hebben ondanks de gesloten

kantine en kleedkamers niet stil gezeten. De gangen en de kleedkamers zijn geschilderd

maar dit vergde ook veel creativiteit om alles volgens de regels te laten verlopen.

Bedankt voor jullie inzet.

Hierbij willen wij u informeren over het openen van de kantine en/of het terras. Helaas

laten de versoepelingen het nog NIET toe dat ook terrassen van sportkantines open

gaan. Zodra hierin versoepelt wordt, doen wij er alles aan om spoedig op een veilige

manier het terras en/of de kantine open te stellen. 

ROOKVRIJE RUIMTE

Tijdens de voorlaatste algemene ledenvergadering ( 2019 ) is de vraag gesteld hoe de

vereniging c.q. het bestuur aankijkt tegen een rookvrije sportaccommodatie. Het

bestuur heeft toen geantwoord deze vraag door te willen zetten naar de volgende

vergadering.In de algemene ledenvergadering van 24 februari 2021 heeft het bestuur

aangegeven positief tegenover dit voorstel te staan onder de voorwaarde dat er

voldoende draagvlak onder de leden is. Het is uiteindelijk aan de leden om in de

eerstkomende ALV hierover een besluit te nemen. 

Een rookvrije accommodatie draagt bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie,

een generatie kinderen die rookvrij kan opgroeien. Met een rookvrij terrein, kunnen wij

de kinderen het goede voorbeeld geven, laten we zien dat roken minder normaal is en

kunnen we schadelijk meeroken voorkomen. Met een rookvrij terrein kunnen we

Hazerswoudse Boys positief op de kaart zetten.

Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker

als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders.

Met een rookvrij terrein kan Hazerswoudse Boys het goede voorbeeld geven door roken

uit het zicht van kinderen te houden. Rokers worden niet verplicht te stoppen met

roken, maar wordt gevraagd rekening te houden waar ze roken.

Voor het onderzoeken van draagvlak onder de leden, hebben Paul Boot en Peter

Rotteveel aangegeven dit op zich te willen nemen. Voor het peilen van het draagvlak zal

o.a. een enquête onder alle leden, vrijwilligers, sponsoren en ander betrokkene worden

gehouden. Ook zal er een poll op de site komen. In de volgende nieuwbrief zullen zij hun

plannen nader kenbaar maken. 

Namens het bestuur,

Peter Versteeg, voorzitter



SENIORENNIEUWS
De corona maatregelen hebben onze seniorenteams nog steeds in de houtgreep, er kan

alleen aangepast getraind worden. Spelers tot 27 jaar mogen als groep trainen, de

oudere spelers mogen alleen trainen in groepjes van maximaal 4 spelers. Je kan je

voorstellen dat dit geen fijne situatie is. Bij de selectie is de groep hierdoor in tweeën

gedeeld. De spelers tot 27 jaar trainen op dinsdag en donderdag en kunnen dan eigenlijk

normaal trainen. De oudere groep spelers trainen aangepast onder leiding van Dennis van

Sport 2 Be Fit. Gelukkig is de animo om te trainen zeker aanwezig.

Op zaterdag proberen we met de selectiespelers ook af en toe een wedstrijd te spelen.

Er is 1 keer een wedstrijd gespeeld tegen het 4e elftal. Deze wedstrijd is zelfs gefilmd

door Studio Alphen. In de afgelopen weken hebben we ook 2 keer een onderlinge

wedstrijd met selectie spelers gespeeld. De teams werden daarbij aangevuld met

spelers van het 4e, 5e en JO19-1.

De overige senioren tot 27 jaar proberen ook om af en toe te trainen, de animo hiervoor

is toch iets lager. Wat ook begrijpelijk is. Want wat is er nou leuker dan na een training of

wedstrijd met elkaar een drankje te doen en gezellig bij te praten. Dat behoort nog niet

tot de mogelijkheden.

We zijn begonnen met de inventarisatie voor het volgend seizoen, natuurlijk hopen we

dat iedereen volgend seizoen weer op de velden te bewonderen is. De aanvoerders zullen

iedereen hierover benaderen. Daarna zal er een aanvoerders vergadering gehouden

worden. 



JEUGDNIEUWS

Om spelers te bedanken voor hun l idmaatschap zal de contributie voor volgend

seizoen eenmalig verlaagd worden.

De begeleiding van de selectieteams is nog niet rond, we zi jn nog steeds op zoek

naar een nieuwe keeperstrainer.  Het is lastig om een geschikte kandidaat te

vinden. Veel trainers bli jven in deze corona ti jden hun huidige club trouw.

Daarnaast zoeken we ook nog een vaste grensrechter bij  het 1e elftal.

Als de versoepelingen er binnenkort toch komen zal de KNVB starten met de regio

cup. Voor het 1e elftal  hebben we met onze buurclubs afgesproken om een eigen

poule op te zetten. Bernardus, Koudekerk, BSC’68 ,  Floreant, Meerburg, SJZ, MMO

en Hazerswoudse Boys zullen het tegen elkaar opnemen. Bij  de overige senioren

maakt de KNVB een indeling.

De zomer komt er aan! Het weer wordt steeds beter,  warmer en zonniger.  De

wereld ziet er toch een stuk vriendeli jker uit zo. Heel voorzichter zien we

versoepelingen aan komen. We hopen dat dit ook snel gaat gelden voor de sport.

De regio cup die de KNVB voor ogen heeft staat klaar om te beginnen.

Misschien kunnen we toch nog enkele wedstijden tegen ander clubs spelen. We

duimen er voor!

De jeugdcommissie heeft niet sti l  gezeten! We hebben sinds enige weken een

schema opgesteld zodat alle teams regelmatig op zaterdag aan het spelen zi jn.

Dit loopt erg goed. Fi jn dat de vri jwil l igers hier ti jd in kunnen en wil len steken!

Daarnaast wil len we dit vreemde seizoen graag positief afsluiten. Zaterdag 12

juni  is door de KNVB uitgeroepen tot nationale voetbaldag. Op deze dag

organiseren we voor de JO7  tot en met de JO17  sport en spel.  Houd de website en

de mail  in de gaten voor meer info.

Tot zo ver het jeugdnieuws. Mocht je vragen, opmerkingen of ideeen hebben zoek

mij  gerust op.

Bli jf  gezond.

Namens het jeugdbestuur,

Dick Bruines, jeugdvoorzitter.



Sinds 1976 is Clementien al betrokken bij het vrouwenvoetbal en

vrijwilligerswerk bij onze vereniging. Zij is de oprichter van het

vrouwenvoetbal. Een opsomming van alle taken van Clementien: trainster,

leidster, coach, grensrechter, scheidsrechter, bar- en keukendiensten, 

schoonmaakcommissie en schoonmaken, oprichten en ondersteunen dames-

en meisjesvoetbal, clubblad maken, evenementen ondersteunen en nog veel

hand- en spandiensten. 

Clementien is in de periode 1990 t/m 2008 ongeveer 15 keer trainster

geweest van verschillende teams van de scholen in het dorp. In de periode

maart t/m april trainde zij de meisjesteams ongeveer één keer per week en

tijdens het toernooi coachte zij dan deze teams. Zij is al jarenlang vrijwilliger

bij zwembad De Hazelaar. Zij is gestart met het helpen tijdens activiteiten, de

zeskamp, pannenkoekenfeest, zwemvierdaagse en de jaarlijkse opening van

het zwemseizoen. Daarnaast heeft zij ook wekelijks in het winkeltje gestaan

om eten en drinken te verkopen. Clementien is ook lid van de

zwemcommissie, waar zij met meerdere vrijwilligers bij het bad komen zitten

om toezicht te houden. Zij is sinds 2010 coördinator bij de hersenstichting

voor Hazerswoude en omgeving. Zij zorgt ervoor dat de collectebussen

worden uitgedeeld, dat er collectanten worden gevonden en dat na afloop

het geld wordt geteld en naar de bank wordt gebracht. Zij werd van 2015 t/m

2019 elk jaar gevraagd om verkeersregelaar te zijn tijdens de poldercross

van Hazerswoude-Dorp. Hiervoor heeft zij zelfs een verkeersregelaar cursus

moeten volgen.

Jos is al meer dan 40 jaar actief als 

vrijwilliger. In al deze jaren heeft hij vele 

functies bekleed. Hij is begonnen met het 

behalen van zijn scheidsrechtersdiploma 

en heeft vele wedstrijden gefloten. Daarna 

is hij begonnen met het begeleiden van het 

team van zijn vrouw. Dames 1 als grensrechter, 

leider, verzorger, chauffeur naar toernooien zowel in binnen als buitenland.

Toen de huidige kantine is gebouwd, rond 1980, heeft hij daaraan actief zijn

steentje bijgedragen en toen heel wat jaren later de huidige kantine weer

werd uitgebouwd met extra kleedkamers heeft hij hierbij weer meegeholpen.

Hij heeft rond 1987 ook een aantal jaar in het bestuur gezeten en is

betrokken geweest bij de organisatie van de polderloop. Hij heeft jarenlang

tijdens de polderloop achter de bar gestaan samen met zijn broer. Ook heeft

hij altijd geholpen met het klaarzetten van dingen voor verschillende

activiteiten waaronder koninginnen/koningsdag, feesten enz. Ook is hij

betrokken geweest bij het maken van de spellen/attributen voor deze dagen. 

LINTJESREGEN



Helaas op sportief gebied weinig nieuws te melden. De MO11 traint nog steeds twee

keer per week en pakt af en toe een onderling wedstrijdje mee op zaterdag. De MO17

traint iedere dinsdagavond en de vrouwen trainen weer op maandag- en woensdagavond

en spelen eens in de 3 á 4 weken een onderlinge wedstrijd waarin de speelsters van

vrouwen 1 en vrouwen 2 gemixt worden. 

Daarnaast hebben de vrouwen pas op een zaterdagavond een leuke gezamenlijke

activiteit gehad. Een paar speelsters van beide teams hadden en leuk programma in

elkaar gezet. Iedereen kon na de onderlinge wedstrijd een borrelpakketje ophalen bij de

voetbal met daarin een wijntje, zakje chips en zakje borrelnootjes. Om 18.30 u werd

vervolgens iedereen online verwacht. Na een korte gezamenlijke opening, gingen de

speelsters in teams uit elkaar om een online escape room te spelen. Daarna kwamen we

weer online bij elkaar, waarbij er onder leiding van quizmaster Evi een online kahoot quiz 

 gespeeld werd. 

HAZERWOUDSE GIRLS

Hij  is ook 40  jaar lang de contactpersoon geweest voor

de alarmcentrale en werd hiervoor regelmatig uit zi jn

bed gebeld. Als dit gebeurde dan moest hij  ook gaan

kijken wat er aan de hand was. Eigenli jk best een

gevaarli jke taak omdat hij  van te voren niet wist wat hij

daar aan zou treffen. Er is nameli jk meerdere keren

ingebroken. Al  die jaren is hi j  al  betrokken bij  de

accommodatie commissie. Hiervoor heeft hij  ,  onder

andere, het onderhoud gedaan en doet dat nu nog

steeds.

 

CLEMENTINE EN JOS, NAMENS HET BESTUUR

GEFELICITEERD MET JULLIE LINTJE!





De organisatie van de voetbal driedaagse is in volle gang. 

Het programma ligt klaar, afspraken met externe partijen zijn

gemaakt, trainingen worden bedacht én de aanmeldingen 

gaan ook lekker. Er zijn momenteel 54 van de 80 plaatsen 

gereserveerd. Aanmelden kan nog steeds. Ga daarvoor naar

 https://www.hazerswoudseboys.nl/842/inschrijven/ .

De voetbal driedaagse is voor jongens én meisjes,  leden- en 

niet-leden dus geef het door aan je vrienden, familie, buren...

Samenwerking Bakkerij Van Noort

Grote kans dat u het artikel in de Groene Hart Koerier gezien heeft. Bij iedere € 2,50 besteed

   in de winkel krijgt u één stempel, volle kaarten kunnen gedoneerd

   worden aan de voetbal driedaagse. Wij kunnen deze in zetten voor

   de lunch van de deelnemers en  vrijwilligers. Via deze weg willen

   wij u een tussenstandje geven. Na de oproep spaarkaarten te

   doneren aan de voetbal driedaagse hebben al veel mensen daar

   gehoor aan gegeven er is zelfs geld in de spaarpot bij bakkerij Van

   Noort gedaan. Op dit moment hebben  we 95 kaarten en € 57,35

   mogen ontvangen. Wij hopen de komende maanden nog meer

   kaarten bij elkaar te sparen, maar willen bij deze alvast iedereen

   hartelijk bedanken voor zijn/haar bijdrage.

 

 

VOETBAL DRIEDAAGSE

Vrijwilligers

Geen drie daagse zonder vrijwilligers. We hebben al 9 vrijwilligers, maar dat is nog niet

genoeg. Alle hulp is welkom. Heb je 21,22 en/of 23 juli een dagje vrij en wil je deze dag eens

op een andere manier invullen. Meld je aan als vrijwilliger en  wij zorgen er voor dat jij én de

kinderen een onvergetelijke dag hebben. Voor aanmelden of vragen over het vrijwillligswerk

kan je mailen naar voetbal3daagse@hazerswoudseboys.nl of één van de organisatoren

aanspreken.

Susan van Rijn, Marjon Warmerdam, Brenda van Zanten, Rhian Voskamp

https://www.hazerswoudseboys.nl/842/inschrijven/



