Nieuwsbrief 02-2021 HSV Wasmeer
* Bericht van het Bestuur
Beste HSV Wasmeer leden, ouders en supporters,
Deze nieuwsbrief staat volop positieve zaken voor onze vereniging. Natuurlijk enkele obstakels lagen en
liggen nog in de weg voor herstel naar het volledige verenigingsleven. Een kleine twee weken van sneeuw
en ijs, de avondklok en de restricties van de rijksoverheid vanwege het coronavirus. Toch zien we
hoopvolle zaken waardoor ons oude en vertrouwde verenigingsleven er toch weer aankomt. We blijven
hier met zijn allen keihard aan werken en aan de sporthorizon gloort weer hoop voor ons allemaal

Er wordt weer volop gesport
Elke dag kunt u volop sporten op ons complex, onder de 27 jaar mag er weer volop getraind en onderling
gevoetbald en gehandbald worden. Vanaf 27 Jaar bent u uiteraard ook van harte welkom en kunt u nog
steeds trainen in tweetallen. Geef u op bij uw coördinator als u gebruik wilt maken van deze
mogelijkheden bij onze vereniging.
Ook zijn de scholen weer gestart met het geven van de lichamelijke opvoeding op onze velden. Groot
Goylant, Villa Vrolik, Aloysius College en ATC scholen starten hun lessen met de opstelling van de
middelbare scholen weer volop op.
Tevens bieden wij ruimte aan andere verenigingen om hun sport te kunnen uitoefenen bij HSV Wasmeer.
Dit omdat deze verengingen zelf vanwege corona niet kunnen sporten in hun sporthallen. Zwemvereniging
Torpedo, Basketbalvereniging de Dunckers en Judoschool van der Hoek trainen op onze velden.

De HSV Wasmeer 123inkt.nl Supercup is volop gaande
Inmiddels is er ook een groot voetbalevent gaande bij HSV Wasmeer. Alle jeugdelftallen tot
en met de JO17 strijden door middel van onderlinge wedstrijden om de HSV Wasmeer
123inkt.nl Supercup. Op deze wijze laten wij iedereen voetballen en is er een spannende
competitiestrijd met echte prijsbokalen, beschikbaar gesteld door onze geweldige
hoofdsponsor 123inkt.nl. De strijd om de Supercup is te volgen via de volgende link
https://www.tournify.nl/live/wasmeercup

Stroom van HSV Wasmeer komt van de zon
Op het gebied van duurzaamheid waren we al volop aan de gang, onze verlichting was al
omgewisseld naar LED verlichting, maar nu gaan we ook de volgende stap zetten. Er komen
in April 180 zonnepanelen op het dak van ons paviljoen. Dit betekent dat we patat gaan
bakken met de stroom opgewekt door onze zonnepanelen en, bijkomend voordeel, we
gaan meer energiekosten besparen. Want een ding is zeker, met 180 zonnepanelen komt
een zeer groot deel van de stroom van ons dak.

Trainersstaf voor seizoen 2021/2022 rond
Ook uitstekend nieuws te melden van de Technische Commissie van HSV Wasmeer, de
trainersstaf voor volgend seizoen is rond. We kunnen stellen dat onze leden getraind gaan
worden door vakkundige en zeer ambitieuze trainers. Het is verheugend dat we inmiddels
op alle groepen de hoofdtrainers hebben kunnen aanstellen:
Senioren selectie

Gavin Adema en Martijn Donker

Meisjes / Dames

Erwin Arp

JO19

Eric Praamstra, Udo Minne en Tony van Bedaf

JO17

Seiran Simonian

JO16

Brenno de Man

JO15

Ramon Benneker en Michel Zwanniken

JO14

Harold van Ineveld

JO13

Robert Schoonderwoerd en Raymond de Ridder

JO12

Kevin van ‘t Hoenderdal

JO11

Martijn Caumon

JO10

Stefan Oelderik en Robin Witteveen

JO9

Michiel Kuipers en Sander Leurs

JO8 en JO7

Stef Beemsterboer, Salah Heidry en Mokhtar Rhahzi

HSV Wasmeer is blij dat we op alle leeftijdscategorieën goede, vakkundige en uitstekend
gediplomeerde hoofdtrainers hebben staan.

Voetbalschool van start
Het andere verheugende nieuws op voetbaltechnisch
gebied is de samenwerking die we zijn gestart met
Vazques Soccer Academy. HSV Wasmeer heeft met
Dennis de Loos en Tico Mulder afspraken gemaakt en
deze twee goed gediplomeerde en gemotiveerde
trainers gaan onze leden extra trainingen op
zondagochtend geven. Een nieuwe stap om ons
voetbal op een hoger niveau te brengen!
Dennis en Tico zijn bekende voetballers op de
Hilversumse voetbalvelden bij respectievelijk
F.C. Hilversum en HSV Wasmeer.

Nieuwe vertrouwenspersoon voor HSV Wasmeer
Wij hebben gelukkig ook weer een nieuwe vertrouwenspersoon binnen onze vereniging. In
de persoon van Katja Bosma denken wij iemand gevonden te hebben, die zeer betrouwbaar
en prudent als vertrouwenspersoon voor onze vereniging kan optreden. Het is belangrijk
dan leden van onze vereniging terecht kunnen bij Katja, als zij vertrouwelijke zaken kwijt
willen op het gebied van intimidatie of problemen.

Dank u wel voor het betalen van uw contributie
Ik wil alle leden bedanken voor het betalen van de
contributie. Natuurlijk de omstandigheden zijn niet
altijd ideaal en optimaal geweest en zijn het
momenteel nog niet helemaal. Maar het betalen van
de contributie is cruciaal voor het voortbestaan van
onze vereniging. Daarom is een zeer fijn dat uw
allemaal zo ruimhartig heeft betaald. Voor komend
seizoen gaan wij er weer alles aan doen om u een
mooie seizoen te gunnen en ook volgend seizoen
rekenen wij op uw steun.

En dan nog even dit …
Deze nieuwsbrief staat weer vol met nieuwe stappen voor de ontwikkeling van HSV
Wasmeer. Stappen vooruit om onze vereniging beter, gezelliger en toekomstgericht te
maken. Juist deze stappen vooruit zijn nodig om de coronacrises te overwinnen en vooruit
te kijken als onze voetbal- en handbalcompetities weer starten.
Namens HSV Wasmeer,
Hans Haselager, voorzitter

