Nieuwsbrief 02 HSV Wasmeer
In deze moeilijke tijden zonder sport en sociaal contact, proberen wij u wekelijks op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen uw club HSV Wasmeer.

* Bericht van het Bestuur
Beste leden van onze vereniging,
Elke dag loop ik over het terrein van onze vereniging, even kijken hoe onze accommodatie erbij
ligt. Het is stil en eenzaam zonder u allen. Zonder voet-, hand- en zaalvoetbal is onze vereniging
in de waakvlamstand gezet! Sportieve, leuke, gezellige en vooral betrokken wasmeerleden
zitten nu thuis op de bank. Toch roep ik u allen op om u voor te bereiden op het nieuwe
seizoen. Door individuele training, inventarisatie van uw elftallen (gaan we nog gezellig door)
en vooral ook HSV Wasmeer niet te vergeten. Wij vergeten u niet en blijven u op de hoogte
houden!

Alle leden leverden een topprestatie
Door het stopzetten van de competities zouden we het bijna vergeten, maar dan maar via deze
nieuwsbrief. De prestaties van al onze elftallen is geweldig geweest. Er zijn kampioenschappen
gehaald, alle elftallen stonden mooi in de ranglijsten, elftallen zaten nog in de beker en ook in
de nacompetitie waren we van de partij. De prestaties van al onze leden in het afgelopen
seizoen is indrukwekkend geweest en geeft enorme hoop voor de toekomst.

Wasmeer 1 en 2 staan in de startblokken
Onze selectie voetbalelftallen Wasmeer 1 en 2 zijn dit seizoen voor het eerst in de
zaterdagcompetitie gestart. Dit is een enorm succes geworden, beide elftallen hebben een
periodetitel gehaald, een hele mooie prestatie. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen gestart. Bijna alle spelers willen bij onze vereniging blijven en oud
Wasmeerders (zoals Jeffrey Hesta, Joey Zieltjens en Bradley Muis) keren terug op het oude
nest om onze selectie een sportieve impuls te geven! Olivier Ballast schuift door vanuit de
jeugd en Victor van Loenen ruilt zijn “vriendenteam” in voor selectievoetbal. De groep begint al
aardig vorm te krijgen. Voor Wasmeer 2 gaan wij gebruik maken van de mogelijkheid die de
KNVB biedt om promotie naar de tweede klasse aan te vragen.

De kantine krijgt een kleurtje
Onze super vrijwilliger Wim van der Meer blijft keurig binnen de RIVM normen zijn taak
uitvoeren. Gewapend met de verfkwast voorziet hij onze kantine, bestuurskamer en

wedstrijdsecretariaat van een nieuw kleurtje. Het ziet er super uit en de HSV Wasmeer warmte
straalt u tegemoet! Op deze wijze komt er toch iets positiefs uit het stil liggen van ons complex.

De eerste euro’s zijn binnen dankzij onze leden
Op financieel gebied blijven de zorgen groot. Wij hebben bij alle regelingen aanvragen
ingediend, dit is een enorme administratieve klus, helaas hebben we nog geen enkele
toezegging binnen ... Gelukkig bent u, onze wasmeerleden er nog, de eerste euro’s worden
toch weer verzameld dankzij u. Er zijn snackpakketten verkocht en we spelen ook weer gezellig
Bingo. HSV Wasmeer heeft altijd financieel overleefd dankzij u, onze leden, altijd euro voor
euro! Ook tijdens deze crisis blijkt eens te meer hoe belangrijk uw inbreng is!

Houdt vol!
Net als u allen, missen wij onze sport, toch is dit natuurlijk relatief. Onze gezondheid staat
voorop, door voor elkaar te zorgen, afstand te houden en geen risico’s te nemen, kunnen we
des te eerder elkaar weer ontmoeten op ons complex! Houdt vol, wij houden u op de hoogte!
Hans Haselager
Voorzitter Algemeen Bestuur HSV Wasmeer

* Kinder Bingo voor het goede doel
Vrijdag 17 april a.s. zal Wasmeer Events voor het eerst een Kinder Bingo organiseren voor
kinderen tot en met 16 jaar via het smartphone programma WhatsApp.

De kosten bedragen €5,00 en er wordt één ronde gespeeld waar drie mooie prijzen zijn te
winnen. In tegenstelling tot de reguliere volwassen Bingo’s zal de opbrengst van deze bingo
volledig gedoneerd worden aan een goed doel: Kinderdagcentrum de Boemerang. Ook deze
organisatie verdient een steuntje in de rug in deze moeilijke periode. Hoe meer kinderen er
dus meedoen aan de bingo, hoe meer geld wij kunnen doneren aan deze fantastische
organisatie.
Meer weten over deze organisatie:
http://www.sherpa.org/zorgaanbod/locaties/kinderdagcentrum-de-boemerang/

Doe dus mee met deze Bingo en steun het goede doel!

* Wasmeer Events actief voor Hulpgroep Hilversum
In de afgelopen paas periode, zijn leden van Wasmeer Events actief geweest voor Hulpgroep
Hilversum. Dit is een organisatie die ontstaan is aan het begin van de uitbraak van het
Coronavirus en die op diverse vlakken hulp biedt aan kwetsbare groepen in onze samenleving.
Het paashaaspak van Wasmeer Events werd uit de kast gehaald en op diverse momenten in de
afgelopen week ingezet bij diverse activiteiten van Hulpgroep Hilversum, waaronder de Johan
Kettenburg 2.0 TOUR voor verzorgingstehuizen en een tour langs bewoners van Theodotion in
Laren. De Paashaas bracht ook Paaspakketten naar mensen die een opkikkertje konden
gebruiken tijdens de paasdagen. Ondanks dat Wasmeer dus geen eigen Paasfeest kon
organiseren op de club, is Wasmeer Events blij dat zij een klein steentje hebben kunnen
bijdragen aan deze activiteiten. De lach op het gezicht van de mensen, zorgde voor een
tevreden gevoel.

* Hamsteractie Wasmeer groot succes, uitverkocht!
U heeft massaal gehoor gegeven aan de oproep om de club te helpen de barvoorraad op te
kopen. Vele ritjes zijn er naar de thuisadressen gemaakt en wij kunnen u melden, dat het
gelukt is de voorraad te verkopen. Hierdoor heeft de club nog wat extra centjes mogen
toevoegen aan de clubkas en zijn er geen artikelen meer die straks weggegooid moeten
worden, omdat de datum is verlopen.
Dank u wel voor uw fantastische hulp!

