Handbal Vereniging Lommel
www.hvlommel.be
Handbal: onze sport, maar ook iets voor jou !!

Beste handbalvrienden
Beste ouders

In deze infobrief kunnen jullie de meeste gegevens terugvinden omtrent onze club en het nieuwe handbalseizoen 2022 - 2023.
De trainingsdagen en -uren zijn ingevuld.
Voor elke ploeg staat er een gediplomeerde trainer / coach met de nodige handbalervaring klaar voor jullie.
Verdere info kan je bekomen bij onze voorzitter, Arie Geuens, 0468/33 43 02, ariegeuens@telenet.be.

Ploeg

trainingsdagen / uren

locatie

startdag trainingen

trainers

lidgeld

kleutermove

zaterdag 9.30u tot 10.30u

Provil

zaterdag 3/9 in

Femke Brans

140 €

de Provil

Shaedia Bernaerdts

2017 tem 2019
van -8 tem -10

donderdag 18.30u. tot 19.30u.

Provil

zaterdag 3/9 in

Femke Brans

2013 tem 2016

zaterdag 10.30u tot 11.30u

Provil

de Provil

Femke Brans

-12

maandag 18.30u. tot 20u.

Provil

maandag 8/8 in

Jacob Hox

2011 - 2012

donderdag 18.30u. tot 20u.

Provil

de Provil om 18.30u

Jacob Hox

170 €

190 €

Lidgeld
Om een beter overzicht naar volgend seizoen te krijgen, vragen wij het lidgeld over te maken op het rekeningnr. van de club :
BE89 779-5913074-85 (naam en familienaam speler(s) vermelden) tussen 1 en 15 juli. Na 15 juli verhoogt het lidgeld (+€30).
Indien wij onvoldoende spelers hebben op 15 juli kunnen wij de ingeschreven competitieploeg uitschrijven mits een
kleine boete. Als de competitie start krijgen we een zware boete bij uitschrijving. Mogen wij vragen om de betaling van het
lidgeld ten vroegste te doen vanaf 1 juli, dit in verband met het financieel afsluiten van het vorige seizoen.
Gezinnen krijgen vanaf het 2de kind 25 % korting, voor het 3de kind 50 % korting op het lidgeld van de jongste speler.
Extra
De meeste ziekenfondsen geven een formulier waar je een bepaalde som terugkrijgt als je aangesloten bent bij een
sportclub. Dit formulier vind je terug op de website van uw ziekenfonds, evenals op www.hvlommel.be onder formulieren.
Gelieve dit formulier te bezorgen aan de trainers of Tineke Geuens.
Indien je een sponsor kan aanbrengen in de loop van het seizoen krijg je 10 % van het sponsorgeld terug gestort
op uw rekening. Voor verdere info hierover kan je contact opnemen met Arie Geuens.
Ballen
De club voorziet voor de spelers tot 12 jaar ballen in de sporthal.
Ze mogen een eigen bal meebrengen naar de trainingen, maar dit is niet verplicht.
Kledij
Gelieve bij de kleutermove een extra onderbroek/broek/sokken mee te geven (ongelukjes kunnen altijd gebeuren).
Voor wedstrijden en tornooitjes spelen ze in de uitrusting van de club (broek en T-shirt). Vanaf competitiewedstrijden
vragen we ook dat de spelers zaalsportschoenen of handbalschoenen dragen bij trainingen en wedstrijden.
Tevens krijgen de spelers die competitiewedstrijden spelen een set wedstrijdsokken van de club.
Eénmalig krijgt elke speler een sporttas, vanaf -10, bij de betaling van het lidgeld voor een volledig seizoen.
Tornooitjes voor -8 / -10

Deze leeftijdsgroepen spelen tornooitjes in de provincie Limburg. Voor het jeugdsportfonds (jsf) moet de club zowel
tornooitjes in het noorden als het zuiden van de provincie spelen.
Competitie -12
De competitiekalender vind je begin september op www.handballimburg.be of op www.hvlommel.be.
Daar vind je een overzicht van de dag en het uur van de thuiswedstrijden in de Provil of De Soeverein.
Startdag trainingen
De -12 JM starten met trainingen op maandag 8 augustus 2022 van 18.30 - 20.00 in de sporthal Provil.
Vanaf de eerste week van september trainen alle ploegen op de afgesproken dagen/uren, zoals boven in de kader vermeld.
Nieuwe leden
Indien je een vriend of vriendin kan warm maken om eens een training mee te doen is hij/zij van harte welkom.
Zij mogen 4 trainingen achter elkaar proberen zonder enige verplichtingen.
Vriendjesdag
In het begin of einde van het seizoen voorzien we een vriendjesdag voor de -8 / -10 / -12. Zij mogen dan enkele vriendjes
meenemen naar de training om ze op die manier warm te maken voor deze leuke sport. Verdere info hierover volgt nog.
Helpende Handen
Doorheen het seizoen organiseren we enkele activiteiten waar we op de hulp van vrijwillige ouders rekenen.
Deze activiteiten worden door de werkgroep georganiseerd. Heb je interesse om te helpen of eventueel
deze werkgroep te versterken kan je dit doorgeven aan Arie Geuens.
Ook het jeugdbestuur kan nog hulp gebruiken om enkele taken lichter te maken via bovenstaande contactgegevens.
Meer info
Op onze website www.hvlommel.be staan alle contactgegevens van het bestuur, coördinator en coaches.
De meeste info kan je ook vinden op onze facebookpagina: HVL. Dus check deze pagina geregeld.
Geniet nog van jullie deugddoende vakantie!!
Vriendelijke groeten
Het Bestuur van Handbal Vereniging Lommel

