
Beste teambegeleiding, 

 

De zaalcompetitie handbal seizoen 2020 / 2021 staat voor de deur. De trainingen zijn begonnen , 
oefenwedstrijden, toernooien…. Voorbereidingen worden afgerond. We gaan bijna beginnen aan een nieuwe 
zaalcompetitie. Een competitie die heel anders is, dan alle competities die we in het verleden hebben gehad. 
Dis als gevolg van de Corona situatie waarmee we momenteel mee worden geconfronteerd. En hierbij is een 
ding zeker…. Hoe het verloop van de competitie zal zijn…. Niemand die daar een antwoord op kan geven.  

 

Via onze volledig vernieuwde site en via de digitale Nieuwsbrieven zullen we proberen jullie als team zoveel als 
mogelijk op de hoogte te houden van de actueel geldende protocollen rondom wedstrijden en trainingen. 
Maar schroom vooral niet bij onduidelijkheden aan de bel te trekken 
  

Allereerst willen wij jullie natuurlijk ontzettend bedanken dat jullie dit seizoen jezelf in willen zetten er ook dit 
jaar weer een mooi handbaljaar van te maken met elkaar. De Technische Commissie is de afgelopen periode 
druk doende geweest alles weer op een rijtje te zetten en ingevuld te krijgen. 

Onze MHV ’81 site (www.mhv81.nl) wordt binnen niet al te lange tijd weer up-to-date gemaakt. En langs deze 
weg willen wij met jullie de relevante algemene teaminformatie delen. 

1. TEAMINFORMATIEBESTAND 

Bij deze mail is een teaminformatiebestand toegevoegd met daarin: 

• Wedstrijdschema (inclusief verzameltijd / vertrektijd / rijbeurten) 
• Indien van toepassing: 

o Schema tijdwaarneming 
o Schema scheidsrechterbeurten 
o Schema lotenverkoop tijdens DS1 wedstrijden 

2. AANSPREEKPUNTEN TECHNISCHE COMMISSIE  

 
Ieder team heeft vanuit de Technische Commissie zijn eigen aanspreekpunt. Dus mochten er vanuit jullie team 
vragen / opmerkingen zijn die niet binnen het team zelf opgelost kunnen worden, dan zijn dit jullie 
aanspreekpunten:  

 

Naam E-mailadres Telefoonnummer Teams 

Yvonne van der Loo yhtvdloo@gmail.com 06-52346997 MHV ’81 – Jeugd E1 
MHV ’81 – Jeugd D1 
MHV ’81 – Heren C1 

Manuela van Baal marcelvanbaal@home.nl 06-28782303 MHV ’81 – Dames B1 
MHV ’81 – Dames A1 

Tiny van Katwijk tinyenroosvankatwijk@home.nl 06-21394630  

Günther Robbrecht  
Tiny van Katwijk 

gjgrobbrecht@gmail.com  
tinyenroosvankatwijk@home.nl 

06-51565774 
06-21394630 

MHV ’81 – Heren 
Senioren 1 
MHV ’81 – Heren 
Senioren 2 
MHV ’81 – Dames 
senioren 3 
MHV ’81 
Recreantenteams 
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Michel Toonen micheltoonen@outlook.com 06-81484143 MHV ’81 – Dames 
Senioren 1 
MHV ’81 – Dames 
Senioren 2 

 

3. TEAMSAMENSTELLING 

I.v.m. de nieuwe Europese wet- en regelgeving AVG dienen wij als vereniging zorgvuldig om te gaan met 
gegevens van leden. Wij zijn dus heel erg terughoudend gegevens van leden via mail te delen. Dit is ook de 
reden waarom e-mailadressen in algemene mails altijd worden opgenomen in de BCC (Blind Carbon Copy).  

Het privacy statement van handbalvereniging MHV ’81 is te raadplegen via de MHV ‘81 site. 

 

4. UITSLAGEN, PROGRAMMA EN TEAM INFORMATIE  

 
Voor het raadplegen van uitslagen: 

• Ga naar de MHV ’81 site www.mhv81.nl en kies tabblad UITSLAGEN of gebruik link 
https://www.mhv81.nl/uitslagen/ 

Voor het raadplegen van het verenigingsprogramma: 

• Ga naar de MHV ’81 site www.mhv81.nl en kies tabblad PROGRAMMA of gebruik link 
https://www.mhv81.nl/programma/ 

Voor het raadplegen van je eigen teampagina: 

• Ga naar de MHV ’81 site www.mhv81.nl, kies tabblad TEAM  en selecteer je eigen teampagina 

 

Verder kun je de nodige informatie vinden via 

• Ga naar de NHV site www.handbal.nl en kies in de menubalk voor programma’s/uitslagen/standen. 

• Installeer de HandbalNL App op je telefoon. HandbalNL app is de enige en officiële app van het 
Nederlands Handbal Verbond. De functies binnen de App zijn bijvoorbeeld: 

o Benaderen van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 
o Het laatste handbalnieuws 
o Informatie over het programma, de standen en de uitslagen van de gehele handbalcompetitie 
o Informatie over handbalverenigingen (adres- en contactgegevens, routeplanner etc. 
o Volgen van favoriete club(s), team(s) en persoon/persone 
o Toevoegen (spelerspas) foto aan je eigen profiel 
o Inzien status van je eigen overschrijving 
o Persoonlijke en teamstatistieken 
o Etc… 

Het kan zijn dat de wedstrijdgegevens op de MHV ’81 site afwijken van de wedstrijdgegevens op de NHV site / 
HandballNL App. In dit geval geldt dat de wedstrijdgegevens op de NHV Site / App leidend zijn!! 
De voorkeur binnen onze vereniging gaat er naar uit dat zo veel als mogelijk leden de HandbalNL App 
installeren. Dit gaat op basis van de lidgegevens zoals vastgelegd in de MHV '81 ledenadministratie. 

 

5.  MHV ’81 NIEUWS  

 
De volgende media  worden gebruikt om nieuws / informatie te delen: 
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• Nieuwsitems op de MHV ’81 site, ga naar de MHV ’81 site www.mhv81.nl en kies tabblad NIEUWS of 
gebruik link https://www.mhv81.nl/nieuws/  

• MHV ’81 Facebook, ga naar Facebook op en vind de pagina van Millse Handbalvereniging MHV leuk 

• Nieuwsbrieven die op gezette tijden worden gestuurd naar alle bekende e-mailadressen in de 
ledenadministratie 

6. MHV ’81 INFORMATIE  

 
Heb / krijg je vragen of wil jezelf algemene informatie over onze vereniging dan ga naar de MHV ’81 site 
www.mhv81.nl en kies tabbald  

Wij doen er alles aan om de gegevens op onze site up-to-date te houden. Maar mocht je onverhoopt iets 
tegenkomen dat gewijzigd dient te worden, stuur dan een mail naar mhv81@handbal.nl 

 

7. ALGEMENE ZAKEN 

• Planningen zijn natuurlijk altijd aan wijzigingen onderhevig. Via het wedstrijdsecretariaat zullen jullie 
hier tijdig van op de hoogte worden gebracht en zal de site hierop worden aangepast. Mocht er toch 
een afwijking zijn in de informatie op de MHV ’81 site en de site van het Nederlands Handbal Verbond, 
dan is de laatste altijd leidend. De site van het Nederlands Handbal Verbond is te bereiken via 
www.handbal.nl of de HandbalApp 

• Wij zijn te gast in de sporthal, wijs jullie team hierop, voorkom discussies met zaalbeheer. Beheerders 
zijn slechts uitvoerder van het gemeentelijke beleid. Mochten er zaken zijn m.b.t. gebruik sporthal / 
kleedruimtes, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met onze contactpersoon zaalbeheer 
binnen de Technische Commissie 

Naam E-mailadres Telefoonnummer 

Marianne van de Boom p.vdboom@hetnet.nl 06-12671196 

• Mochten er zaken zijn m.b.t. materialen, dan kan hiervoor contact worden opgenomen met onze 
contactpersoon materialen binnen de Technische Commissie 

Naam E-mailadres Telefoonnummer 

Theo Jans theojans4@ziggo.nl 06-22237205 

Een dringend verzoek om spullen na trainingen en wedstrijden weer netjes terug te leggen in de 
opslagruimte. 

• Maak binnen je team afspraken op welke wijze en bij wie er afgemeld moet worden voor trainingen 
en wedstrijden. Spreek hierbij ook een maximum tijd af waarop dit mogelijk is. Natuurlijk zijn er altijd 
onverwachte gelegenheden, waarbij eventueel afgeweken kan worden. 

• Graag degene die een tijdwaarnemingbeurt heeft toebedeeld gekregen wijzen op tijd (minimaal 15 
minuten voor aanvang wedstrijd) aanwezig te zijn, zodat de wedstrijden op tijd kunnen aanvangen. 
Natuurlijk mogen deze beurten ook met 2 spelers samen worden opgepakt. 

• Graag degene die een scheidsrechterbeurt heeft toebedeeld gekregen wijzen op tijd (minimaal 15 
minuten voor aanvang wedstrijd) aanwezig te zijn, zodat de wedstrijden op tijd kunnen aanvangen. 
Natuurlijk mogen deze beurten ook 2 spelers samen een wedstrijd fluiten. De benodigdheden voor 
scheidsrechterbeurten (wedstrijdkaartjes / fluit) zijn te vinden in een plastic doos in de sporthal in de 
ruimte aan de rechterkant bij binnenkomst bovenop de postvakjes. Momenteel wordt binnen de TC 
de mogelijkheid nagegaan om bij thuiswedstrijden begeleiding voor scheidsrechters aanwezig te laten 
zijn. Hierover volgt nog informatie. 
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o Binnen Bestuur en TC is besloten dat leden die zich al vrijwillig inzetten in kaderfuncties / 
training / coaching, vrijgesteld zijn van scheidsrechterbeurten. 

o Mocht op basis van deze planning toebedeelde scheidsrechter- of tijdwaarnemingbeurten 
een probleem opleveren dan wordt ervan uitgegaan dat dit eerst door de begeleiding van het 
betreffende team zelf wordt opgelost 

o Mochten scheidsrechterbeurten echt niet ingevuld kunnen worden, dan kan een beroep 
worden gedaan op de verenigingsscheidsrechter. Hiervoor kan contact worden opgenomen 
met onze contactpersoon scheidsrechterszaken binnen de Technische Commissie 

Naam E-mailadres Telefoonnummer 

Corine Reinen info@hoofdenbijzakenmill.nl 06-51990121 

Vanaf de A-jeugd wordt een bedrag van €15 gevraagd voor het overnemen van een wedstrijd.  

o Op basis van vrijwillige inzet bestaat de mogelijkheid dat een of meerdere 
verenigingsscheidsrechters wedstrijden zullen fluiten om bij te blijven. Teams zullen hier tijdig 
van op de hoogte worden gebracht. In dit geval zijn hieraan natuurlijk géén kosten 
verbonden. 

De Technische Commissie hoopt dat deze informatie bijdraagt om er samen weer een mooi handbaljaar van te 

maken. Mochten er vanuit jullie team nog vragen of opmerkingen zijn, dan kun je hiervoor terecht bij je TC 

Contactpersoon. Hij / zij zal zorg dragen dat vragen worden beantwoord of terecht komen op de juiste plaats. 
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