
Nieuwsbrief 03 HSV Wasmeer 

 

In deze moeilijke tijden zonder sport en sociaal contact, proberen wij u wekelijks op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze club HSV Wasmeer.  
 

* Bericht van het Bestuur 

 

Beste leden van onze vereniging, 

Ons sportleven ligt nog steeds stil, elke dag ervaren wij hoe de anderhalve meter 

samenleving vorm begint te krijgen. Het is een nieuwe realiteit, waar we met zijn allen aan 

moeten wennen. Toch blijven wij hopen op een snelle herstart voor onze vereniging binnen 

deze nieuwe realiteit. Wij houden u in de tussentijd op de hoogte van wat er bij HSV 

Wasmeer wel gebeurt. In deze nieuwsbrief geven wij speciale aandacht aan onze 

fantastische sponsoren, die in voor- en tegenspoed HSV Wasmeer steunen en onze 

vereniging door deze moeilijke tijd heen helpen. 

Onze Hoofdsponsor 123inkt.nl schenkt 100 ballen 

Met veel vreugde kan ik u mededelen dat onze hoofdsponsor 123inkt.nl, HSV Wasmeer niet 

vergeten is. Voor de nieuwe start van het seizoen (wanneer dat dan ook mag zijn) heeft 

123inkt.nl als jarenlange trouwe hoofdsponsor van HSV Wasmeer 100 ballen geschonken. 

Natuurlijk ook in het nieuwe seizoen geeft 123inkt.nl HSV Wasmeer nieuwe sportkleding. 

Het is nog niet helemaal logistiek exact in te plannen wanneer dit beschikbaar is, maar de 

belofte wordt nagekomen! 

InBev haalt 498 liter bier op 

Dankzij al onze HSV Wasmeer leden werd onze voorraad toch verkocht. U allen, zorgde 

ervoor dat we geen spullen hoeven weg te gooien. Maar ook onze drankleverancier InBev 

liet zich van haar goede kant zien. Naast het uitstellen van financiële verplichtingen voor 

onze vereniging, heeft InBev 498 liter bier uit onze voorraadtank gehaald, van dit bier wordt 

desinfecterende handzeep en veevoer gemaakt. Hoe mooi dat ons Wasmeer bier dit goede 

doel dient! 

Supermarkt Plus (Riebeeckgalerij) en winkelcentrum Seinhorst blijven 

Wasmeer steunen 

De afgelopen weken hebben ons laten zien hoe belangrijk de lokale winkeliers zijn. Voor 

onze eerste levensbehoefte waren we afhankelijk van supermarkt Plus in de Riebeeck en 

onze ondernemers in Winkelcentrum Seinhorst. Het is super dat zowel de Plus, als alle 

ondernemers van winkelcentrum Seinhorst HSV Wasmeer blijven steunen, wij als leden 

doen dit ook, door bij al deze winkels onze boodschappen te blijven kopen. 



Jong en oud doneren aan goede doelen bij Wasmeer  

Onze wasmeerders laten zien dat zij een gouden hart hebben, de selectie van Wasmeer 1 

en 2 steunden de Hulpgroep Hilversum met een enorm bedrag en afgelopen week waren 

het onze jeugdleden die 200 euro bij elkaar speelden in de Wasmeer Whatsapp Bingo voor 

het kinderdagcentrum van Sherpa “de Boemerang”.  

 

Bezorg DAVY een gouden start 

Inmiddels zijn er ook leden en supporters die zelf het initiatief hebben genomen om HSV 

Wasmeer te steunen. Dit enorme gebaar is hartverwarmend! Wilt u ook DAVY, onze Beer 

van Wasmeer, een gouden start geven in het nieuwe seizoen, dan is elke donatie welkom. 

Steun DAVY en HSV Wasmeer door te doneren op rekeningnummer NL12INGB0008353250 



Deze sponsoren steunen HSV Wasmeer 

Natuurlijk er zijn nog veel meer sponsors die ons helpen, onze excuses als we niet iedereen 

persoonlijk hier kunnen behandelen. Maar wij zijn u allen enorm dankbaar voor deze 

jarenlange en trouwe steun aan HSV Wasmeer. 

Daarom willen wij u allemaal hieronder noemen: 

123inkt.nl                     Matthijs Boon                  Fajé Catering en Events 

Plus de Vries                Riebeeckgalerij                    Winkelcentrum Seinhorst 

Bluepoint webdesign  Leurs Adviseurs      Aktiefysio 

O’Cliance                       Maarten Wets                   Bas Vloerenbedrijf 

BpN groep          GP Montage                       Servé Verhuurservice 

Luke van Deventer      Theo van Deventer            De Wildenburg Pannenkoeken 

Langendorff Timmerfabriek                 Cafetaria Het IJspaleis 

Sherpa Flex                    Langterm verzekeringen    Vergeet Me Niet bloemenshop 

Centipede               Amiko        Broekies Verhuur 

Propje Papier              Hunkemöller       Knipscheer Ingenieursbureau 

Coiffure Carina              Brerox        Remind 

Max Tenten                         Happy Bodies       Gerritse IJzerwaren 

Van Beek Tweewielers                                                     van Hoogendoorn Dienstverlening  

Aannemersbedrijf Zweverink B.V.                   Jack Wolfskin 

Winnervoetballen.nl                    BINK Kinderopvang 

Ron Hilhorst                                                     Sander Leurs  

 

We vergeten elkaar niet! 

Ik ben blij dat we in deze nieuwsbrief speciaal onze sponsoren hebben kunnen noemen en 

bedanken,  alle sponsors groot en klein, zijn wij enorm dankbaar. Zij laten door hun steun 

zien, dat zij ook in deze moeilijke en onzekere tijden, HSV Wasmeer niet vergeten! 

Namens HSV Wasmeer 

Hans Haselager Voorzitter HSV Wasmeer 

Paul Steinpatz  Sponsorcommissie HSV Wasmeer 

 



* Kinder Bingo doneert aan de Boemerang  
 

Op vrijdag 17 april jl. heeft Wasmeer Events voor het eerst een Kinder Bingo georganiseerd. 

Met 40 deelnemers was dit event een groot succes. De volledige opbrengst (200 euro) 

wordt gedoneerd aan Kinderdagcentrum de Boemerang uit Hilversum. Alle deelnemers 

zaten in een WhatsApp groepje en ontvingen van de organisatie een bingokaart via de app. 

Klokslag 19.00 uur zat iedereen thuis klaar met hun kaart en kon het spektakel beginnen. 

Ruim een half uur duurde de ronde met drie prijzen. Onze mascotte DAVY presenteerde 

deze bingo en is dezelfde avond nog bij de prijswinnaars langsgegaan om hun prijs te 

overhandigen. Uiteraard gebeurde dit allemaal op een veilige afstand.  

 

     
De prijswinnaars van de WhatsApp Kinder Bingo van vrijdag 17 april jl. 

Komende week zal DAVY de cheque gaan overhandigen aan de medewerkers van 

Kinderdagcentrum de Boemerang in Hilversum. Ook hier gaan we rekening houden met de 

richtlijnen van de overheid en het RIVM en dit op een veilige manier oppakken.   

 

 

 

 !



* WhatsApp Bingo voor volwassenen en kinderen  
Omdat de kinder bingo een succes was en de vraag gesteld werd of er nog een kinder bingo 

komt, hebben we besloten om, gedurende de Corona periode, in de EVEN week een kinder 

Bingo te organiseren op vrijdag en in de ONEVEN week een volwassen bingo. De 

eerstvolgende bingo data zijn: 

Vrijdag 24 april 20:00 uur: bingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 1 mei 19:00 uur: kinder bingo 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Nieuwe ontwikkelingen n.a.v. persconferentie 21 april 

Vanavond is er weer een belangrijke persconferentie. Mogelijk gaat een aantal maatregelen 

iets versoepeld worden. Wanneer er ontwikkelingen zijn, die betrekking hebben op onze 

vereniging, zullen we u uiteraard met een nieuws update op de hoogte brengen. Ga hierin 

dus niet zelf initiatieven ontplooien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


