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Vanaf 6 maart tot ca. 17 april is een deel van de parkeerplaats naast 
de nieuwe school in gebruik als fietsenstalling en zullen we 
parkeerplaatsen missen. Dit wordt opgevangen door de verderop 
gelegen 2e parkeerplaats te gebruiken (bij de rotonde).  
 
We hebben aan de gemeente gevraagd om duidelijke bewegwijzering 
van de parkeerplaatsen te maken. Ons advies: ‘kom in ieder geval 
zoveel mogelijk met de fiets om overlast voor onze bezoekende clubs 
te beperken’.  
 

Wist je dat onze samenwerking met de Business School zeer goed is? 
Door de samenwerking is bewerkstelligd dat de gemeente verlichting 
gaat plaatsen op de parkeerplaats. Dit duurt even maar in augustus 
moet het zijn geregeld! Laat tot die tijd geen waardevolle spullen in je 
auto achter om inbraken te voorkomen. 

1. De nieuwe trainingsballen een 
HVB-logo hebben. 

2. Havecon in 9 landen complete 
kassen bouwt. 

3. We samen een toch wel heel 
gezellige club hebben. 

4. Er toch steeds weer gezellige 
evenementen worden 
georganiseerd. Voor zowel jong 
als oud. 

5. Je daar altijd welkom bent. 
6. Je een teamfoto kan inleveren 

voor team van de maand. 
7. Jumbo een nieuwe enthousiaste 

eigenaar heeft. 
8. De nieuwe trainerskarren zeer 

goed bevallen. 
9. We naast Heren 1 ook een Dames 

1 team op zondag krijgen. 

10. De zondag dus nog gezelliger 
wordt en je natuurlijk kan komen 

kijken en meegenieten. 

 

 
 
Dat wil toch iedereen, niet alleen lid zijn maar ook werkelijk je bijdrage 
leveren om de club een fijn thuis te laten zijn voor de leden. Om dit 
voor elkaar te krijgen zijn er wekelijks diverse commissies in de weer 
voor bijvoorbeeld, organiseren van activiteiten, technische zaken, 
onderhoud, bar, sponsering etc. Nu kunnen wij ons voorstellen dat je 
niet zomaar even mee doet maar dit wel graag zou willen of proberen.  
 
Dat kan natuurlijk en wordt ook zeer gewaardeerd. Aanmelden kan via 
een mail naar de desbetreffende commissie, aanspreken van een lid 
van de commissie of een mail naar bestuur@hvbleiswijk.nl. Heb je zelf 
een leuk plan of idee (kan ook door een jeugdlid worden bedacht)? 
Dan staan wij daar ook open voor evenals voor hulp voor een korte 
periode of projectmatige hulp. Kortom, aarzel niet en laat ons weten 
dat je iets wilt doen (ingezonden door het bestuur). 
 

Wist je 
dat… 

 

Beperkte parkeergelegenheid 
… 

 

Meer dan lid………… 
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10 Maart doet HVB mee met Nldoet! Wij zijn op zoek naar 
vrijwilligers die willen mee helpen met diverse klussen zoals 
schilderen, timmeren, etc. Etc. 

Er is geld beschikbaar gekomen voor het aanschaffen van materialen om dit uit te voeren. Wegens het 
wedstrijdschema is gekozen voor de vrijdag. Wij hopen dat velen een paar uurtjes vrij kunnen maken voor 
deze opknapbeurt. Het belooft een gezellige dag te worden, want niet alleen HVB gaat klussen maar ook 
BSO de Kanjers en een hele klas van Wolfert Pro klussen met ons mee. Aanmelden of meer informatie 
aanvragen kan via Beheer@hvbleiswijk.nl. Ook de jonge/ jeugdige klusser is welkom!   

 

NLdoet 
 

Na een zeer druk jaar met o.a. de vervanging van het Havecon 
hoofdveld heeft onze penningmeester Michiel Huiszoon afscheid 
genomen van het bestuur. De opbouw van zijn eigen bedrijf 
heeft momenteel grote aandacht nodig en wij wensen hem 
daarbij natuurlijk alle goeds toe.  
 

Sjoerd Bosch heeft de taak van penningmeester over genomen, 
wij hebben er alle vertrouwen in dat dit zeker goed gaat komen. 
Eerder dit jaar heeft Patricia van den Kieboom de functie van TC-
voorzitter en bestuurslid op zich genomen. Met veel 
enthousiasme heeft zij zich op de taken gestort met positief 
zichtbare resultaten.  Tim van Ginneken is dan ook, na lange tijd 
zijn taken deskundig te hebben uitgevoerd, afgetreden als 
voorzitter TC en bestuurslid. De geboorte van zijn "prachtige" 
kindje heeft ook Tim in een andere levensfase geplaats. Dat zij 
de hockeygenen van haar vader heeft hebben vele al gezien. Wij 
willen Tim nogmaals bedanken voor alle inzet en tijd die hij "nog 
steeds" in onze vereniging stopt. 
 

Dan rest ons natuurlijk nog de overige leden van het bestuur; 
Wolter Manders, onze bevlogen voorzitter. 
Yolinde Pieters, secretaris met een HVB verleden van het 1e uur. 
Arjen van der Burg, Algemeen bestuurslid en organisatie. 
Voor eenieder die ons wil spreken (jong en oud) tik ons op de 
schouder, bel ons op of stuur een mail bestuur@hvbleiswijk.nl.    
 

Nieuwe samenstelling bestuur 
 

Er wordt regelmatig een en ander 
georganiseerd op de vereniging. Wil 
je hiervan op de hoogte blijven volg 
dan de Lisa App of kijk eens in de 
agenda op de site. Iets zelf 
organiseren kan natuurlijk ook. 
Houdt dan wel rekening met de 
volgende zaken. Aanmelden bij het 
secretariaat i.v.m. beschikbaarheid 
van bijvoorbeeld het clubhuis of 
velden. Laat je op de hoogte stellen 
van de geldende regels. 

 

 

Wat te doen 
 

Ook dit seizoen zijn we lekker op 
dreef en zijn diverse teams 
zaalkampioen geworden. Natuurlijk 
hopen wij dat er nog veel teams 
veldkampioen worden of zeer leuke 
en spannende wedstrijden gaan 
spelen. Succes dus! 

De kampioenen worden nog 
uitgenodigd voor de huldiging op de 
“dank je wel" avond op 30 juni a.s.  

"Dank je wel" avond??? Jazeker, dit 
is de avond waarop wij alle 
vrijwilligers bedanken voor hun 
uitgevoerde taken. Houdt de agenda 
dus in de gaten. 

 

Kampioen geworden 
 

Tip van de Trainer: 
Leg een bal in een open doos en probeer de bal met je stick 
heen en weer te bewegen zonder de zijkanten te raken. Zo 
blijft het huis heel en word je heel handig met de bal. 

 

mailto:Beheer@hvbleiswijk.nl
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BSO de Kanjers 

Sinds augustus is de leukste BSO van Lansingerland weer 
terug bij HVB. BSO de Kanjers en HVB werken nauw samen. 
Samen zorgen we voor een gezellige inrichting van het 
clubhuis. Verder werken we aan het plaatsen van een 
speeltoestel en organiseren we samen hockey- en andere 
activiteiten als NLdoet. 
 
De openingstijden van de BSO zijn: 
maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 – 18:30 uur 
woensdag en vrijdag van 11:30 – 18:30 uur 
 
Tijdens deze opvanguren is het clubhuis gereserveerd voor 
de BSO. Leden kunnen dan niet binnen. Voor het gebruik van 
de toiletten kun je terecht in de kleedkamers. 
 
Wil je meer weten over BSO de Kanjers? Ga dan naar de 
website (www.bsodekanjers.nl). Of kom langs bij HVB en 
maak een vrijblijvende afspraak met een van de 
medewerkers. 
 
 
 

Sportspreekuur 
Fu 
 

Wat is het sportspreekuur 
Iedere maandagavond verzorgt 
Fysiotherapie Berkelhoek een 
sportspreekuur. Dit is een uur 
waarin leden van HVB binnen 
kunnen lopen voor advies op maat 
over de klacht/ blessure.   
 
Wanneer & Waar: 
Elke maandagavond tussen 18:00 en 
19:00 uur in het Medisch Hart 
Bleiswijk. 
 
Voor wie:  
Het GRATIS sportspreekuur is er 
voor HVB-leden en ouders van 
leden. 

Rabo Versterkt 
Fu 
 

Wij zoeken leden, ouders die het 
leuk vinden om stukjes te schrijven 
voor de lokale krantjes, de website 
etc.   
 
Denk bijvoorbeeld aan het in het 
zonnetje zetten van leden, teams, 
vrijwilligers, kampioenen, HVB enz. 
enz. Meer weten? Stuur dan een 
mailtje naar bestuur@hvbleiswijk.nl 
 
 
 

De Rabobank komt met een nieuw sponsorprogramma 'Rabo 
Versterkt'. Met dit nieuwe programma wil de Rabobank 
samen met NOC-NSF-verenigingen versterken op een van de 
3 thema's: Gezond/Duurzaam/Maatschappelijk. Dit nieuwe 
komt in de plaats van het huidige sponsorcontract. 
 
Maar… niet alle verenigingen mogen hier zomaar aan 
meedoen. In totaal waren er +/- 25 verenigingen in 
Lansingerland die meededen aan een ‘pitch’. HVB werd 
dankzij het pitchteam 1 van de 8 geselecteerde verenigingen 
die komende twee jaar door de Rabobank ondersteund 
worden.  
 
Op 6 februari jl. zaten 11 leden in het clubhuis bij elkaar voor 
een ‘bestuurlijke intake’.  Het elftal werd bevraagd, 
ondervraagd en uitgedaagd over wat voor soort vereniging 
HVB is, wat voor vereniging we willen zijn, waar we goed in 
zijn en waar onze ambities liggen.  Op naar een mooie 
samenwerking met de Rabobank de komende twee jaar. 
 
 
 

Vacatures 
Fu 
 

Agenda 
Fu 
 

 2 mrt:  Oud papier ophalen 
 9 mrt:  Mini Cup Senioren 
 10 mrt:  NL Doet 
 11 mrt:  Start competitie 
 20 mei: Lustrumfeest 
 27 mei:  Bitjes Happen 
 10 juni:  MidSummer Night BBQ 
 17 juni:  Jongste Jeugd Slotdag 
 25 juni:  HVB Landentoernooi 
 30 juni: ‘Dank je wel’ avond 


