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

Wij hopen dat iederen een fijne zomervakantie heeft gehad en weer zin heeft om te 
handballen. Deze week zijn de trainingen weer gestart en er zijn wat wijzigingen, waarbij 
voor een aantal teams er nu ook 2x per week wordt getraind; zie verderop in de nieuwsbrief 
voor een overzicht van de teams en wanneer zij training hebben.  
Helaas zijn we nog niet van het coronavirus af. We hebben coronaregels van het NHV 
ontvangen (zie bijlage) voor de jeugd t/m 17 jaar en voor 18 jaar en ouder. Wij vragen jullie 
om deze allemaal goed door te lezen en je hieraan te houden voor de veiligheid van 
eenieder. 
 
Mededelingen bestuur 
Op 24 augustus was de bestuursvergadering. Achter de schermen heeft het bestuur met 
hulp van de leden al weer heel wat (regel) werk gedaan zoals het plannen van de 
wedstrijden, scheidsrechters, de clinic, maar ook het blussen van heel wat brandjes. Deze 
week heeft Patrick Correia namelijk aangegeven dat hij stopt als voorzitter. We zijn dan 
ook met spoed op zoek naar een opvolger. Op dit moment hebben we nog maar 2 
bestuursleden (Ankie Durenkamp en Patricia Spaan) en dit is te weinig. DE NOOD VOOR 
EXTRA HULP IS ECHT HOOG zodat we SAMEN ervoor kunnen zorgen dat we onze club 
kunnen blijven besturen en dat de dingen door kunnen gaan. 
Ook zijn we op zoek naar een algemeen lid en een secretaris en hopen dan ook dat er 
iemand zich hiervoor meldt. Zie in de bijlage de omschrijvingen van de functies en als je 
vragen hebt, kun je het bestuur benaderen via swift64handbal@hotmail.com of spreek ons 
aan op of rondom het veld. 
Bij de A-jeugd wordt Geertje van der Vliet de trainer/coach en Wendy Lancee coach.  
De B-jeugd krijgt een andere trainer/coach, Ronald Maasman. Op dinsdagavond geeft 
Ronald de training en op donderdagavonden blijft Geertje de training voorlopig nog doen.  
In overleg is besloten dat Ronald stopt met het trainen/coachen van dames 1. Voor dames 1 
is voor de korte termijn een tijdelijke oplossing gevonden voor het coachen (Anja van Dijk) 
en de trainingen gaan ook door, maar er wordt met spoed gezocht naar een vervanger.  
Zoals al eerder vermeld is het team van Midweek 2 verdeeld over de teams van Midweek 1 
en 3. Corne Dirven en Natascha van Gaalen gaan Midweek 2 coachen.  
Op vrijdag 4 september 2020 willen wij alle jeugd verzoeken om hun bal en eventueel een 
spelerstas op te komen halen in de sportkantine, Sportweg 6 tussen 19.00 en 20.00 uur. 
 

Ledenvergadering 

De uitnodiging voor de ledenvergadering op maandag 31 augustus om 20.00 uur is vorige 

week naar jullie verstuurd. De vergaderstukken liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in de 

kantine van Swift’64. Wij hopen op jullie komst! Graag van tevoren je aanmelden (of 

afmelden) via swift64handbal@hotmail.com per abuis stond in de uitnodiging een verkeerd 

mailadres. 

Toekomstplanners 
Het bestuur en de toekomstplanners zijn in overleg bezig met de invulling van de nieuwe 
structuur. De eerste bijeenkomsten met de verschillende commissies zullen worden gepland. 
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De clinic "gooi jij de bal door" 
Op 25 augustus was het dan eindelijk zover: de clinic "gooi jij de bal door". Deze werd 
gegeven door eredivisiespeler Joost Verjans van E&O uit Emmen. In totaal hebben deze 
middag 55 kinderen meegedaan in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. Het was een leuke middag 
waar ze allemaal enthousiast meededen met de oefeningen. Aan het eind van hun uur 
konden de kinderen nog wat vragen stellen aan Joost Verjans, vooral de jongste groep 
wisten veel te vragen. Natuurlijk hopen we de nieuwe gezichten weer terug te zien op de 
trainingen.                                                                          

 

    

 
 

Onderhoud veld en materiaal 
Jos van Dijk heeft samen met een aantal vrijwilligers het veld klaargemaakt en de netten 
kunnen we nu netjes ophangen in de doelen d.m.v. haken. In de dug-outs zijn haken 
gemaakt. Ziet er echt super netjes uit, bedankt. Ook is Jolanda Dekker bezig om in contact 
te komen met de Gemeente om de betonplaten en bestrating voor netter te krijgen. 
                                                                



                                                                       
 
 

                                                                      
 
Trainingen 
Het bestuur wil vanaf maandag 7 september de D-, C- en A-jeugd 2x in de week laten 
trainen. De maandag komt erbij. De D- en C-jeugd zullen gezamenlijk trainen van 18.30 -
19.30 uur en de A-jeugd van 19-30 – 20.30. Dit is buiten op het veld. Geertje neemt deze 
training eerst op zich. De B-jeugd meisjes en de C-jeugd jongens trainen al 2x in de week. 
De F- en E-jeugd blijven 1x in de week trainen. 
Geertje heeft op het moment ook 2 stagiaires onder haar hoede, Emmy en Cody. Zij zitten 
op het Deltion College in Zwolle. Zij zullen aanwezig zijn bij de jeugdtrainingen en eventueel 
bij het coachen. 
 
A-jeugd: maandag van 19.30 uur – 20.30 uur 
  woensdag van 19.00 uur – 20.30 uur 
B-jeugd:  dinsdag van 18.00 – 19.00 uur 
  donderdag van 18.30 – 19.30 uur  
C-jeugd: maandag van 18.30 uur – 19.30 uur 

woensdag van 18.00 – 19.00 uur 
C-jongens:  dinsdag van 17.00 – 18.00 uur 
  donderdag van 18.30 – 19.30 uur 
D-jeugd: maandag van 18.30 uur – 19.30 uur 

woensdag van 17.00 – 18.00 uur 
E/F-jeugd: woensdag van 16.00 – 17.00 uur 
 
Dames 1: dinsdag van 19.30 – 21.00 uur 
   donderdag van 19.30 – 21.00 uur 
Midweek woensdag van 20.30 – 21.30 uur 
        

 
Met vriendelijke groet,  

 
Het bestuur 


