
UPDATE BESTUUR HV ERIX, 1 maart 2021                                                                               

 
Het is alweer een tijd geleden dat jullie iets van ons hebben gehoord. Hoog tijd dus voor een update. De 
huidige coronacrisis heeft veel impact op het sporten in het algemeen en dus ook op het handballen bij HV Erix 
in het bijzonder. Ook voor het bestuur zijn een aantal zaken nog onzeker, maar via deze weg willen we jullie 
graag informeren over de laatste stand van zaken. 
 
Trainingen Jeugd 
De sporthal is zoals bekend nog steeds gesloten, maar we zijn druk bezig geweest om het buiten trainen weer 
mogelijk te gaan maken en dat is gelukt. We gaan nl. weer trainen bij Beusink Recreatie en ook op het terrein 
bij de Swite. Start is morgen al, dinsdag 2 maart. Via de trainers en jeugd coördinator zijn onze jeugdleden en 
hun ouders hierover nader geïnformeerd.  
 
Jeugdactiviteit 
Aanstaande zaterdag 6 maart wordt er een gezellige dag in de vorm van sport en spel voor al onze jeugdleden 
georganiseerd. In de ochtend zal dit voor de D,E en F-jeugd zijn en in de middag voor de B en C-jeugd. Meer 
informatie hierover is rechtstreeks per mail door de jeugdactiviteiten commissie verzonden.   
 
Nieuwe richtlijnen Corona 
Vanaf 3 maart is het toegestaan voor mensen tot 27 jaar om buiten te sporten in teamverband. Naar aanleiding 
van de persconferentie heeft het NHV richtlijnen en protocollen voor jeugd en jongvolwassenen (tot 27 jaar) 
opgesteld om weer buiten te kunnen handballen. Die protocollen staan op de NHV-website Handbal.nl en in de 
HandbalNL App. We zijn op dit moment e.e.a. aan het inventariseren onder onze leden tot en met 26 jaar en 
ook waar er precies nog plek/ruimte hiervoor beschikbaar is. Daar komen we dan zo snel mogelijk op terug.  
 
Alternatieve competitie 
Heren 1, heren 2 en dames 1 zijn ingeschreven voor een alternatieve competitie, waarvan de bond hoopt dat 
ze daar in het weekend van 10-11 april mee kunnen beginnen. Voor de jeugd hebben we ervoor gekozen om 
tegen die tijd oefenwedstrijden tegen teams uit de buurt te organiseren.  
 
Algemene Ledenvergadering                                                                                                                      
We hadden gehoopt de ledenvergadering begin dit jaar fysiek te kunnen houden, maar dat is helaas nog niet 
mogelijk gebleken. Daarom hebben we besloten dit nog een keer op te schuiven en wel naar april/mei van dit 
jaar. Mochten er nu al vragen of op- en aanmerkingen zijn, dan willen wij deze uiteraard graag beantwoorden. 
Stuur dan even een mailtje naar info@hverix.nl en wij komen er bij je op terug.  
 
Contributie 
Tot nu toe betalen we als vereniging nog steeds onze vaste lasten zoals bondscontributie en de maandelijkse 
zaalhuur. Alleen van de 1e lockdown periode (maart, april en mei 2020) hebben wij de zaalhuur terug mogen 
ontvangen. Dit omdat de Hamalandhal gebruik heeft kunnen maken van een regeling. Of dit voor de periode 
juni 2020 t/m heden ook gaat gebeuren, is nog volstrekt onduidelijk. Daarom gaat de inning van de contributie 
nu ook nog gewoon door. Uiteraard zijn wij van plan om met een passende tegemoetkoming voor jullie 
allemaal te komen, zodra er meer duidelijkheid is. We hopen op jullie begrip hiervoor.  
 
Vertrouwenspersoon 
HV Erix is nog op zoek naar een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen 
leden terecht om in vertrouwen te praten over eventueel grensoverschrijdend gedrag. Dit kan dan gaan over 
pesten, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie. Omdat de VCP geen bestuurslid kan en mag zijn, doen 
wij deze oproep. Heb je interesse, mail dan even voor meer informatie naar info@hverix.nl.  
 
We hopen jullie voor nu even voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen en/of opmerkingen is het bestuur 
uiteraard altijd bereikbaar.  
 
Hartelijke groet,  
BESTUUR HV ERIX  


