Informatieformulier handbalvereniging Kleine Sluis

Welkom bij handbalvereniging Kleine Sluis. Op dit formulier vind je informatie over kleding,
coach, bestuur, contributie en andere zaken.
Kleding
Het tenue van Kleine Sluis ziet er als volgt uit: grijs shirt, broek en korte grijze sokken met
Kleine Sluis logo. Alle teams zijn gesponsord, dus je hoeft alleen maar voor sokken (te koop
bij Sandra Hogervorst voor € 7,-- pp), zwarte kniebeschermers en sportschoenen te
zorgen. Bij koud weer is het raadzaam om een extra shirt onder het Kleine Sluis shirt aan te
trekken en een trainingsjack mee te nemen. Let bij de schoenen op de kleur van de zolen,
niet in alle sporthallen zijn zwarte zolen toegestaan.
Chauffeurs
Alle ouders die in het bezit zijn van een auto, worden ingezet om te rijden naar
uitwedstrijden. De chauffeurs worden van tevoren ingedeeld door de coaches. Kunt u niet
rijden op de ingedeelde datum, probeer dan zelf te ruilen met een chauffeur van een andere
wedstrijd. Lukt dit niet, licht dan op tijd de desbetreffende coach hierover in.
Kunt u op een bepaalde dag niet rijden (door b.v. werk op zaterdag), geef dit dan door aan
de coach dan kan deze daar met de indeling rekening mee houden.
U moet natuurlijk wel een inzittendenverzekering hebben en voor de veiligheid van de
kinderen: altijd gordels om!!!
Degene die niet in het bezit is van een auto of niet kan rijden, wordt vriendelijk verzocht op
een andere wijze een bijdrage te leveren ten bate van het betreffende team, b.v. trakteren op
een ijsje na een (thuis)-wedstrijd.
Wedstrijden
Op het moment dat je lid wordt van de vereniging is het ook wel bekend in welk team je
komt. De jeugdcommissie regelt, in overleg met trainers en coaches, de teamindelingen.
Bij de coach moet je afbericht doen voor de wedstrijden. Zodra je weet dat je niet mee kunt
doen geef het zo snel mogelijk door. In ieder geval voor donderdagavond. Vergeet dit niet,
want er wordt natuurlijk altijd op je gerekend.
Bij thuis wedstrijden een half uur voor de wedstrijd aanwezig zijn, dan is er na het omkleden
nog tijd om in te gooien en warm te lopen.
Probeer 15 minuten voor de afgesproken vertrektijd voor de uitwedstrijden aanwezig te zijn
op het sportcomplex van Kleine Sluis, zodat men op tijd kan vertrekken.
Bij aanvang van de wedstrijd controleert de scheidsrechter op sieraden, scherpe speldjes
enz. Oorbellen moeten uit of evt. afgeplakt worden. Probeer zoveel mogelijk alle sieraden
thuis af en uit te doen, dan kunnen ze ook niet kwijtraken.
Heb je geld, fietssleutel of andere waardevolle dingen bij je, geef dit aan de coach. Dan hoeft
het niet in de kleedkamer te blijven liggen. Na de wedstrijd is het de bedoeling dat iedereen
gaat douchen. Neem daarom schoon ondergoed en sokken mee. Badslippers zijn ook aan te
raden. Heb je problemen met douchen, meld dit dan even aan de coach.
Training
Afbericht voor de training doe je bij de trainer. Afbericht doen is heel belangrijk, want als er te
weinig spelers/speelsters te trainen komen, kan het zijn dat de training niet doorgaat. Met 3
personen kan je namelijk niet veel doen. Vergeet dit dus nooit!
Van april tot rond de herfstvakantie trainen we buiten op het Kleine Sluis terrein, daarna in
sporthal Veerburg. De juiste datum wordt vermeld op de website.
De trainingstijden binnen kunnen afwijken van de trainingstijden buiten. Zorg dat je
omgekleed klaarstaat op het tijdstip dat de training aanvangt. Neem eventueel een bidon met
water mee (vooral met warm weer).

De training gaat altijd door; ook bij slecht weer (behalve onweer). In overleg met de trainer
kan de trainingstijd verkort worden.
In de schoolvakanties gaan de trainingen niet door (tenzij de trainer aangeeft dat er wel
training is).
Voor de spelers van de F- en E-jeugd is er een bal beschikbaar. De overige leden dienen
zelf voor een bal te zorgen en deze dus mee naar de training te nemen.
Contributie
Voor iedere sport moet worden betaald. Zo ook bij Kleine Sluis. De contributie hangt af van
je leeftijd. Bij Kleine Sluis werken we met een automatische incasso. Wil je daar niet je
medewerking aan verlenen, dan krijg je de rekening thuis gestuurd. Wil je weten wat je moet
betalen, raadpleeg de website. Alle nieuwe leden mogen de 1e 2 maanden gratis meespelen
(mits zij niet binnen 2 jaar voorafgaand aan dit lidmaatschap bij een (andere)
handbalvereniging lid zijn geweest).
Acties
Door Kleine Sluis handbal wordt er ieder jaar deelgenomen aan diverse acties. Alle leden,
van jong tot oud, worden geacht hier hun medewerking aan te verlenen. Deze acties zijn: de
Grote Club Actie en de hyacintenactie. Op het parkeerterrein van ons complex staan het hele
jaar een kleding- en meerdere papiercontainers.
Website
Alles wat je moet weten over trainingstijden, wedstrijdprogramma, en andere belangrijke
mededelingen staan op onze website: www.svkleinesluis.nl. Bezoek deze site dus
regelmatig. Het gebeurt ook wel eens dat er tussentijds iets wijzigt. Je hoort dit dan van je
coach.
Wil je meer informatie over de wedstrijden en de uitslagen, dan kun je kijken op de website
van de Handbal Bond www.handbal.nl of download de sportlink app op je telefoon (hiervoor
heb je je lidmaatschapsnummer nodig).
Bestuur
Voorzitter
:
Secretaresse :
Penningmeester :
Jeugdzaken :

Xaviera Brasser
Sandra Hogervorst
Johan Wieringa
Wendy Wieringa

tel. 06-12826020
tel. 0223-532786
tel. 06-83059242
tel. 06-12811453

info@polderfinance.nl
sandrahogervorst@quicknet.nl
j.wieringa@ziggo.nl
w.vanbeek@ovo-zaanstad.nl

Als er na het lezen van dit formulier nog vragen zijn, bel dan gerust. Wij wensen je veel
handbalplezier bij handbalvereniging Kleine Sluis.

