HSVB NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018

Met deze nieuwsbrief houden wij onze leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen en
buiten de vereniging.
LET OP: als bijlage bij deze nieuwsbrief is een invulformulier toegevoegd. Dit betreft een
toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens. Alle leden zijn verplicht om dit formulier in te
vullen en in te leveren. Dringend verzoek aan alle leden om dit formulier z.s.m. ondertekend in te
leveren bij de trainer, of mailen naar secretaris@hsvb.nl, of in de HSVB-brievenbus in S’Hof te
deponeren. Geef je geen toestemming dan kun je dat ook aangeven op dit formulier.
BESTUURLIJKE ZAKEN

Het bestuur van HSVB bestaat volgens de statuten uit tenminste de volgende functies: voorzitter,
secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris. Leden van het bestuur worden voorgesteld in en
benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

De functie van voorzitter al lange tijd vacant. De huidige voorzitter (ad interim) Cees Dijkhuis
heeft kenbaar gemaakt definitief uit het bestuur te treden. Tot er een nieuwe voorzitter is neemt
Giovannie Konigferander deze functie vanuit het bestuur waar, maar hij blijft zijn taken als
verantwoordelijke van Technische Zaken uitvoeren. De functie van voorzitter blijft vacant.

De huidige secretaris (Stephanie De Noord-Childs) heeft kenbaar gemaakt uit het bestuur te
treden. Ria Joling-Kobus neemt deze functie waar en zal door het bestuur in de ALV van december
voorgesteld worden als nieuwe secretaris.
Werkzaamheden van beide functies worden z.s.m. overgedragen. Meer informatie over het bestuur en
haar taken en verantwoordelijkheden zie ons huishoudelijk reglement.
FINANCIËLE ZAKEN

Het eerste deel van de contributie wordt deze dagen geïnd. Een contributieoverzicht seizoen
2018/2019 vind je in het informatieboekje op de website.
TECHNISCHE ZAKEN

O

O

O

In de herfstvakantie (23 en 25 oktober) organiseert Sportcoach Haren van Huis van de Sport twee
scholen-sportdagen waar HSVB weer een aantal clinics gaat verzorgen. Dank aan de aanwezige
trainers voor hun inzet! Zij maken het toch maar weer mogelijk dat wij ons als club kunnen
profileren en dat kinderen uit Haren e.o. weer een leuke dag hebben en verschillende sporten
kunnen beoefenen.
Helaas moesten wij onze talenten van MU18 (landelijk 2de divisie) terugtrekken. Door een
onbegrijpelijke en naar ons idee onnodige beslissing van de NBB werd het team op een wachtlijst
gezet om (vanuit de MU16 landelijke competitie) toe te mogen treden tot de U18 competitie. De
consequenties zijn groot. Dit kost de vereniging niet alleen talentvolle spelers die nu elders op hun
niveau zijn gaan spelen, maar ook de opgezette technische lijn heeft een flinke deuk gekregen
(doorstroming voor jongere talenten en potentieel landelijke spelers). Alle inzet om een gedegen
technische lijn met goede doorstroming te creëren, waar wij jaren mee bezig zijn, wordt teniet
gedaan. Ook kost het de nodige inkomsten van contributie en sponsoring. Wij zetten ons uiteraard
ook dit seizoen, samen met de trainers, weer voor 100% in om de doorstroming bij jongenslijn
weer een positieve draai te geven.
Wij zijn ondanks deze aderlating blij dat de toptrainers van MU16/18 van vorig seizoen alsnog
hebben gekozen om het opleidingsniveau bij HSVB te blijven versterken en onze jongens van
MU14 training zijn gaan geven. Alle teams zijn inmiddels voorzien van één of meerdere trainers.
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De bezettingsgraad van sporthal Scharlakenhof is 97%. Daarom moesten wij uitwijken naar
andere locatie om te kunnen trainen. Er wordt inmiddels door sommige teams getraind in het
Harens Lyceum (HL). Overige sportzalen (waar gebasketbald kán worden) zitten ook vol op
trainingstijden.
LET OP: in de maand november zijn er voor een aantal teams een paar keer afwijkende
trainingstijden en/of locaties omdat het Harens Lyceum dan niet beschikbaar is. Dit zal ook in
schoolexamentijd het geval zijn. Een overzicht hiervan volgt binnenkort op de website en via de
trainers.
In alle schoolvakanties (behalve kerst- en zomervakantie) hanteren wij een vakantierooster. Dit
rooster staat op onze website.
SVTN: de Stichting Vrouwen Topbasketbal Noord en HSVB hebben 2 jaar geleden samen het
voortouw genomen om het meisjes- en vrouwenbasketbal te voorzien van een gezonde brede
basis en een hoge top. Hieruit is een dames eredivisieteam ontstaan: Keijser Capital Martini
Sparks. We zijn erg trots op het resultaat van jarenlange voorbereiding! De nauwe samenwerking
met stichting en vereniging en niet in de laatste plaats de samenwerking met de trainers, maakt
het met name voor de meiden van HSVB goed mogelijk om door te stromen naar de top. Wij
hopen hiermee een vlaggenschip te zijn voor het meidenbasketbal in het Noorden. En we hopen
dat o.a. dit initiatief meehelpt aan een weer brede basis van meidenteams in het Noorden, zodat
ook regionaal weer een gezonde competitie ontstaat. HSVB plukt ook organisatorisch de vruchten
van deze samenwerking: de kwaliteit van trainers en dus opleiding gaat omhoog, financieel
worden kosten verdeeld, structurele acties vanuit SVTN zoals clinics voor scholen, bedrijven en
samenwerkende instanties, leveren HSVB leden op.
Oproep
Het team staat en speelt inmiddels wedstrijden. Nu is SVTN alleen nog op zoek naar:

2 Vaste scouts per wedstrijd (er mogen ook 4 vaste scouts zijn die rouleren), uit-en
thuiswedstrijden

Vaste tafelaars (krijgen cursus) thuiswedstrijden;

Teammanager (verantwoordelijk voor organisatorische zaken rondom het team)

Wedstrijdcrew (klaarzetten zaal, kaartverkoop etc.) thuiswedstrijden;

DJ (voor, tijdens en na de wedstrijd) thuiswedstrijden;

Speaker thuiswedstrijden
Heb jij hart voor de sport én interesse voor één van deze functies, neem dan contact op met
Rijkwert van Slochteren (06) 53971835 of stuur een email naar rijkwert@gmail.com.

SCHEIDSRECHTERSZAKEN

Deze maand ontvangen alle leden van 14 jaar en ouder die nog niet in het bezit zijn van hun
spelregelbewijs persoonlijke inloggegevens voor de website www.basketballmasterz.nl Op deze
website kunnen ze aan de slag met spelregels en spelsituaties, om daarmee hun bewijs te behalen.
Het kennen van de spelregels is waardevol voor het creëren van een veilig sportklimaat. Leden van de
U18 en U20 teams gaan na het spelregelbewijs door met de opleiding tot scheidsrechter (BS2).
COMMERCIËLE ZAKEN

Sponsoractie door teams
Zoals besproken in de vorige ALV zouden alle leden (en dus niet alleen het bestuur) zich moeten en
willen inzetten voor extra geld voor de clubkas. Steeds minder sponsoren willen zich voor langere tijd
binden aan een vereniging. Alle teams hebben een brief ontvangen over een nieuwe sponsoractie per
team. Met name deze actie is ingezet om nog meer contributieverhoging te voorkomen. Er zijn al
leuke ideeën voorbij gekomen: heeft jouw team ideeën nodig of heb je vragen hierover neem dan
even contact op met Jan de Vries (06) 20746895 of stuur een mail: jan.dvt@gmail.com.

Naast een poging om contributieverhoging tegen te gaan door middel van acties, volgen hier nog een
paar voorbeelden van kleine en grote dingen waar behoefte aan is maar wat we op dit moment niet
kunnen aanschaffen omdat hier geen geld voor is: trainingsmaterialen (o.a. ballen), materiaal t.b.v.
feesten, extra afhuren sporthal, handige modules van Sportlink, clubkleding trainers/assistenten,
kleinigheden lief en leed (als bedankjes voor vrijwilligers), goodybags peanuttoernooien, camera om
wedstrijden op te nemen, NAC sport module (video analyse), …etc. Er is genoeg te wensen, maar het
moet wel kunnen.
Sponsorkliks
Het is de meest simpele manier van geld genereren voor de club: slechts met 1 klik extra een
bestelling doen of een vakantie boeken! Ben je ondernemer? Ook zakelijke bestellingen (printers,
computers, telefoons, etc.) kunnen via Sponsorkliks worden gedaan. Wil je zien hoeveel HSVB
ontvangt aan commissies vanuit Sponsorkliks? Wij denken dat we met 160 leden veel beter kunnen
scoren. Volg de link: https://www.sponsorkliks.com/products/commissions.php?club=3464
HSVB webshop
Iedereen kan weer online HSVB kleding en accessoires bestellen op onze Webshop. Dit zijn slechts
enkele voorbeelden. Er is veel meer mogelijk dan wat er in de webshop staat. Heb je een leuk idee
met je team om iets gezamenlijks aan te schaffen maar staat jullie item er niet tussen? Neem dan
even contact op met Jan de Vries (06) 20746895 of stuur een mail: jan.dvt@gmail.com.
THUISSPEELDAG EN ALV

Op zaterdag 15 december is er weer een HSVB-thuisspeeldag. De meeste teams spelen die dag/avond
in Scharlakenhof en er zijn doorlopend lekkere hapjes. Ieder jaar weer een gezellige boel.
Voorafgaand is een Algemene Leden Vergadering. Zet de datum dus alvast in je agenda!
MEDISCH CENTRUM ZUID FYSIOTHERAPIE

Iedere maandag is Nitzan Hadash (fysiotherapeut van Medisch Centrum Zuid) van 18.30 tot 19.30 in
sporthal Scharlakenhof aanwezig. In de vorm van een inloopuurtje kunnen alle leden gebruik maken
van de diensten van MCZ als er blessures of vragen zijn.
PRIVACY WETGEVING (AVG)

De nieuwe privacy wetgeving maakt dat wij als vereniging enkele aanpassingen moeten doen.
Hieronder lees je relevante punten die betrekking hebben op onze leden:
HSVB Nieuwsbrief
Als vereniging worden wij geacht vooraf toestemming te vragen aan ontvangers bij een gemengde
nieuwsbrief aan leden (met daarin zowel verenigingsinformatie als commerciële boodschappen).
Omdat we in het verleden nooit expliciete toestemming van onze nieuwsbrief ontvangers hebben
gevraagd voor commerciële berichten, moeten wij een uitschrijfmogelijkheid aanbieden. Maar omdat
wij alleen commerciële berichten plaatsen ten goede van de clubkas volstaat een notitie in ons
huishoudelijk reglement op onze website. Voor de volledigheid staat in het vervolg onderaan de
nieuwsbrief een regel met een mogelijkheid om uit te schrijven.
Publiceren van foto’s en video’s
Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen zijn meestal persoonsgegevens.
Voor het maken en publiceren ervan hebben we daarom toestemming nodig van de betrokkene en/of
ouder/voogd. En we moeten ervoor zorgen dat leden en toeschouwers zijn geïnformeerd over
eventuele beeldopnamen. Ook hiervoor volstaat een notitie in ons huishoudelijk reglement. Voor de
volledigheid doen wij een dringend beroep op alle leden:

Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens
Ondanks dat wij uiteraard zeer zorgvuldig met gegevens van onze leden omgaan, zit bij deze
nieuwsbrief in de bijlage een toestemmingsverklaring. Wij verzoeken alle leden dringend dit formulier
in te vullen en z.s.m. in te leveren bij de trainer, secretaris of in de HSVB-brievenbus in S’Hof. Dit
formulier wordt standaard bij het aanmeldingsformulier gevoegd.
SOCIALE MEDIA

Heb je leuke foto’s, filmpjes etc. van je team, de training, in de sporthal, bij een toernooi etc., stuur
die dan naar Ria Joling-Kobus (secretaris@hsvb.nl). Je kunt ook Lola Keizer benaderen, zij is ons
nieuwe contactpersoon voor HSVB-posts op Facebook en Instagram.
VACATURES
O Voorzitter
PARKEREN BIJ SCHARLAKENHOF

Graag jullie aandacht voor parkeren bij sporthal Scharlakenhof. Er is ons medegedeeld door de
gemeente dat steeds vaker wordt gecontroleerd op foutparkeerders. Het is voor ons als vereniging
van belang dat een ieder zich er van bewust is dat er niet voor niets parkeervakken en/of invalidenparkeerplekken zijn aangebracht. Voor de ingang en/of de trap parkeren en daardoor bijvoorbeeld
laden en lossen blokkeren (ook van rolstoelers) kan natuurlijk niet. Laten wij met z’n allen het goede
voorbeeld geven.
TOT SLOT

Heb je nog vragen? Spreek ons even aan in de hal, bel of mail. Hier vind je onze contactgegevens
Namens het bestuur, Margo Koning

HSVB wil haar leden zoveel mogelijk via deze informatieve nieuwsbrief op de hoogte stellen van ontwikkelingen die de vereniging en haar leden
aangaan. De vereniging heeft hiervoor geen commerciële doelen, de redactie plaatst slechts enkel commerciële berichten ten goede van de
eigen clubkas. Klik hier om uit te schrijven voor de HSVB nieuwsbrief of om gegevens aan te passen.

TOESTEMMINGSVERKLARING GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je informeren over ontwikkelingen binnen
en buiten de vereniging door middel van het toesturen van een nieuwsbrief en wijzen wij je graag op
sponsoracties ten behoeve van onze eigen clubkas. Ook willen we o.a. speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van jou op internet, in apps, in WhatsApp-groepen en op
sociale media plaatsen. Met dit formulier vragen wij jou toestemming hiervoor.

Met dit formulier geef ik de vereniging HSVB WEL/GEEN (aangeven wat van toepassing is)
toestemming om:


Mij te benaderen voor sportieve activiteiten van of bij derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen (bijvoorbeeld toernooien) of maatschappelijke dienstverleners (bijvoorbeeld
gemeentelijke activiteiten, Huis van de Sport en/of scholen t.b.v. ledenwerving) en sponsoracties
(voor inkomsten eigen clubkas).



De HSVB nieuwsbrief aan mij te sturen via email om mij goed te informeren.



Foto’s en/of filmpjes van mij te publiceren op internet, in apps, in WhatsApp-groepen en op
sociale media, in de mail en/of op de website en/of flyers/posters t.b.v. communicatie,
ledenwerving, sponsoring en sociale betrokkenheid van de vereniging en haar leden.



Het bijhouden van mijn gegevens in de ledenadministratie t.b.v. het goed functioneren als
vereniging.

Mijn toestemming geldt voor de hiervoor genoemde redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming
op elk moment intrekken.
Naam:
Geboortedatum:
Handtekening
Datum
LET OP: ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd
Handtekening ouder/voogd

Datum

HSVB wil haar leden zoveel mogelijk via een informatieve nieuwsbrief op de hoogte stellen van ontwikkelingen die de vereniging en
haar leden aangaan. De vereniging heeft hiervoor geen commerciële doelen, de redactie plaatst enkel commerciële berichten ten
goede van de eigen clubkas. Het plaatsen van foto’s, video’s of andere publicaties op sociale media wordt zo discreet mogelijk
gedaan.

