Nieuwsbrief 04, jaargang 2021
Beste HSV Wasmeer leden, ouders en supporters,
Het seizoen 2020/2021 nadert zijn einde. Het zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als
een van de meest bizarre seizoenen door onze vereniging meegemaakt. Een start met volop
competitie bij voet- en handbal. Hierna opnieuw het stilleggen van al onze competities. Dit
jaar zijn wij, ondanks alle beperkingen, blijven sporten! Dankzij bijvoorbeeld onze Wasmeer
123inkt.nl Supercup, het Wasmeer Events Lente Toernooi en ook afsluitend de KNVB
Regiocup. Maar tevens zijn onze leden gedurende het hele jaar blijven trainen en
bootcampen. HSV Wasmeer heeft zich door dit bizarre seizoen heen geslagen en kijkt weer
uit naar de toekomst.

Contributie gaat niet omhoog, giften van onze gasten
Natuurlijk is het voor onze vereniging in
financieel opzicht een enorme puzzel geweest.
De kantine inkomsten zijn vrijwel opgedroogd,
waardoor er een enorme inkomstenbron voor
onze vereniging weg is gevallen. Dankzij alert
optreden van al onze financiële mensen is onze
begroting sluitend gebleven en verhogen wij de
contributie voor komend seizoen opnieuw niet.
Ook hebben wij vele gasten op ons terrein
opgevangen. Bijzonder is dat enkele gasten
financiële giften hebben gegeven, zoals Tactical
Dynamics, VIF volleybalvereniging en Ruben
Assman bootcamp.

Benoeming Hoofd Jeugd Opleiding
en contractverlening hoofdtrainers HSV Wasmeer 1
Op voetbaltechnisch gebied zijn er nieuwe ontwikkelingen! HSV Wasmeer heeft een HJO
aangesteld in de persoon van Harold van Ineveld. Harold gaat, in nauwe samenwerking met
de Technische Commissie en nieuwe technisch coördinatoren boven- en onderbouw, onze
vereniging een technische impuls geven. Tevens heeft HSV Wasmeer besloten om onze
hoofdtrainers een extra jaar contractverlening te geven. Ook voor onze hoofdtrainers
Martijn Donker en Gavin Adema heeft de corona gezorgd voor toch twee niet echt
geslaagde seizoenen en is het terecht dat er weer een nieuwe mooie uitdaging moet liggen
voor onze beide hoofdtrainers.

Start nieuwe seizoen 2021-2022
Het nieuwe seizoen gaat toch een beetje anders worden…., het zondagvoetbal verdwijnt
compleet bij onze vereniging. De competitie van het voetbal zal zich compleet op de
zaterdag richten. Onze handbal gaat ook weer enthousiast met een nieuw bestuur van start
en het zaalvoetbal zal opnieuw met vier teams de competitie ingaan.
Vanaf maandag 9 augustus gaan de trainingen weer opstarten (uiteraard wel onder
voorbehoud van de beschikbaarheid van de grasvelden) en gaat ons paviljoen op maandag
16 augustus weer open.
Wij zullen voor alle voetbalteams met alle ouders
teambijeenkomsten houden voor de start van de
bekerwedstrijden begin september. Dit is bijzonder
belangrijk en we rekenen na twee zeer aparte
seizoenen op ieders komst. De importantie om alle
afspraken en vrijwilligerstaken met z’n allen door
te nemen is enorm. De club nodigt u uit en wacht
deze uitnodiging aandachtig af.

Dank aan alle vrijwilligers!
Ik wil al onze vrijwilligers bedanken voor hun
inzet van dit afgelopen seizoen. Velen van u zijn
coronavrijwilliger geweest en dat viel niet mee
met bijna maandelijks nieuwe regels en
protocollen. Ook tijdens onze onderlinge
toernooien waren er scheids- en grensrechters,
teammanagers en trainers die voor onze spelers
wedstrijden mogelijk maakten. Tevens zijn er
binnen vaak moeilijke omstandigheden met
regeltjes bar- en keuken diensten gedraaid en is
ons complex onderhouden.
Het is super dat uw dit bent blijven doen en natuurlijk hoop ik dat u ons ook volgend
seizoen blijft helpen als Wasmeer vrijwilliger.

Wasmeer start met Vrouwen 30+ najaarscompetitie voetbal
Vanaf het nieuwe seizoen 2021-2022 gaan er dames meedoen
in de dames 30+ competitie en gaan 7 tegen 7 spelen op een half
veld. Dit is een competitie voor vrouwen die voetballen heel
leuk vinden en/of die het spelletje willen leren. Elke
woensdagavond wordt er getraind van 20.00 tot 21.30 uur.
In het voor- en naseizoen spelen we een aantal vrijdagavonden
wedstrijden tegen andere dames 30+ teams uit de regio.
Lijkt het jou leuk om net als jouw zoon of dochter te mogen schitteren in het Wasmeer
tenue neem dan contact op met Mariëlle Verweij en kom een keertje gezellig meetrainen.
Meer informatie? Stuur dan een mail naar dames-voetbal@wasmeer.nl

Nawoord
Elke week missen wij onze supporters, ouders en de echte wedstrijdsfeer. Het was vaak
triest om te zien dat supporters en ouders alleen een glimp konden opvangen van onze
wedstrijden van achter een hek op een parkeerterrein. Het beste nieuws voor het nieuwe
seizoen is dat we hopelijk een normaal seizoen hebben bij onze vereniging. Waar u altijd
weer langs kunt komen en onze vereniging kunt bezoeken zonder extra regeltjes en
protocollen!
Namens HSV Wasmeer,
Hans Haselager, voorzitter

