
Nieuwsbrief – februari 2021 

     

Beste leden, ouder(s) en verzorger(s), 

Omdat wij elkaar helaas vanwege COVID-19 minder zien en het ook minder duidelijk is wat 

er momenteel speelt binnen het bestuur van de vereniging, hierbij vanuit het bestuur een 

aantal punten die wij willen mededelen. 

  
 
 

Nieuws vanuit het bestuur  

Contributie 

Helaas heeft COVID-19 ervoor gezorgd dat wij een groot deel van de door ons 

gereserveerde tijd niet konden spelen in de sporthallen de Steiger en ’t Dok.  

Vanuit de Steiger is er een coulanceregeling getroffen. Deze coulance gaan wij door-

berekenen aan de leden. In het 4e kwartaal wordt 40% op de contributie in mindering 

gebracht. 

De door de Steiger gegeven coulance, wordt helaas niet gevolgd door ’t Dok. Tot op heden 

verplicht ’t Dok ons om alle gereserveerde uren te betalen. Dit betekent dat wij momenteel 

nog niet meer extra korting kunnen geven, omdat de huur bij ’t Dok wel gewoon moet 

worden betaald en wij hiervan gewoon de gebruikelijke facturen ontvangen. Zoals jullie 

zullen begrijpen zijn wij het hier niet mee eens en zijn wij hierover in overleg met zowel 

’t Dok als de gemeente. Mocht dit tot een goede afloop leiden dan zijn wij voornemens in de 

toekomst nog een extra korting te geven op de contributie. 

Competitie 

De wedstrijden van de zaalcompetitie zijn a.g.v. COVID-19 niet doorgegaan. Om er toch 

voor te zorgen dat er binnenkort weer lekker kan worden gehandbald, zullen wij alle 

jeugdteams inschrijven voor de veldcompetitie die gepland staat om te starten vanaf april 

(onder voorbehoud van COVID-19). Dat betekent dat alle jeugd tot en met de 17-jarige  

A-jeugd vanaf april weer wedstrijden in competitieverband gaat spelen. Wij hopen natuurlijk 

dat daarbij ook zo snel mogelijk weer publiek aanwezig mag zijn om onze teams aan te 

moedigen. 

Trainingen 
Er is besloten om na de voorjaarsvakantie weer te beginnen met de trainingen voor de 
jeugd t/m 17 jaar op de dinsdag (2 maart) en de woensdag (3 maart).  
De trainingen zijn buiten (op het verharde veld) en we beginnen eerst met 1x trainen in de 
week.  
 
A-jeugd: woensdag van 19.00 uur – 20.30 uur 
B-jeugd:  dinsdag van 18.00 – 19.00 uur 
C-jeugd: woensdag van 18.00 – 19.00 uur 
C-jongens:  dinsdag van 17.00 – 18.00 uur 
D-jeugd: woensdag van 17.00 – 18.00 uur 
E-jeugd: woensdag van 16.00 – 17.00 uur 
F-jeugd: woensdag van 15.00 – 16.00 uur 
 
  



Rookworstenactie 
Tot begin februari konden de rookworsten van Slagerij Van de Beek weer worden verkocht. 
Dit jaar konden we niet langs de deuren, maar ging het iets anders; meer digitaal. Op 

dinsdag 9 februari konden de rookworsten (met de slee       en voor de avondklok) bij Mieke 

worden opgehaald. We hebben een mooi bedrag voor onze club verdiend van € 752,50.  

Wij willen iedereen bedanken voor de verkoop en Mieke en Jenny voor het regelen .  
 

 
                  

  
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Sponsorkliks 
Onze club heeft onlangs van Sponsorkliks een bedrag van € 71,65 ontvangen. Wij willen 
jullie nog weer even attenderen dat je via sponsorkliks.com makkelijk geld kan verdienen 
voor de club. Als je iets bestelt bij o.a. Bol.com, Lidl-shop.nl, Coolblue, Welkoop, Plutosport 
of Wehkamp. Meer informatie hierover is ook te vinden op de website van 
swift64handbal.nl  
 
Schoolhandbal 
Dit jaar kan het schoolhandbal helaas niet doorgaan. Als het mogelijk is dan willen we 
hiervoor in de plaats een clinic gaan verzorgen. 
 
 

Sponsor van de maand 
Wij willen iedere maand een sponsor vermelden in onze nieuwsbrief, deze maand is  
GICOM aan de beurt. 
GICOM is een familiebedrijf gevestigd in Biddinghuizen en gespecialiseerd in oplossingen 
en maatwerk in de metaalindustrie, klimaat- en composteringstechniek. Elke vorm en elk 
formaat van de hoogste kwaliteit. Dit geldt voor de installaties gebouwd door GICOM 
Composting Systems alsook voor de producten geproduceerd door GICOM 
Metaalbewerking. Door de aanwezige expertise en oog voor detail wordt iedere installatie 
en ieder product voor u op maat gemaakt. GICOM is de trotse sponsor van de C-jeugd 
dames! 
 
Opzeggen lidmaatschap 
Wij hopen natuurlijk dat iedereen lid blijft, maar het opzeggen van een lidmaatschap moet 
worden gedaan vóór 1 mei via een mail naar de swift64handbal@hotmail.com. De reden 
hiervoor is dat het bestuur tijdig de indeling van de teams moet doorgeven aan de bond. 
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