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Verenigingsinfo 

R.K. Handbalvereniging Stevo (KvK nr. 40074331) 

 P/a :  Geermanstraat 87, 7678BN, Geesteren 

 Banknr. :  NL22RABO0115717846 

 Opgericht :   1951 

 Site :    www.stevohandbal.nl 

 Erkend leerbedrijf Calibris 

 Houder van het wereldduurrecord handballen 

(Vermelding in Guiness Book of Records) 

 Sporthal “De Ransuil”, Vinckenweg 14, 7678 TA, Geesteren (Ov.) 

 Tel.nr. 0546 – 632038 

 

Bestuur: 
   Naam: Functie: Contactgegevens 

Berthil Jansen Voorzitter  voorzitter@stevohandbal.nl ; 06-13729216 

Sophie Hilberink Secretaris/Secretaresse secretariaat@stevohandbal.nl  

Theo Booyink Penningmeester  theo.booyink@gmail.com  

Evi Brughuis Technische commissie tcstevohandbal@gmail.com  

Marloes Horstman Activiteitencommissie  activiteitenstevo@hotmail.com  

Vacant PR- en Sponsorcommissie  
 

Rick Wientjes Algemeen lid rickwientjes@hotmail.com  

 

Enkele handige contactgegevens: 

Naam: Functie: Contactgegevens 

Johan Brughuis Vertrouwenspersoon  0546-631848 

Clemens Brughuis Fotograaf / Facebook c.brughuis@gmail.com  

- Wedstrijdsecr. / Sportlink tcstevohandbal@gmail.com  

- Scheidsrechterscontactpers.      tcstevohandbal@gmail.com  

 

http://www.stevohandbal.nl/
mailto:voorzitter@stevohandbal.nl
mailto:secretariaat@stevohandbal.nl
mailto:theo.booyink@gmail.com
mailto:tcstevohandbal@gmail.com
mailto:leonievennegoor@hotmal.com
mailto:activiteitenstevo@hotmail.com
mailto:rickwientjes@hotmail.com
mailto:c.brughuis@gmail.com
mailto:tcstevohandbal@gmail.com
mailto:tcstevohandbal@gmail.com
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Commissies 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdsecretariaat

Paulien Horst

Anita oude Oosterik

Activiteiten commissie

Marloes Horstman (voorzitter)

Mirte Broekhuis

Clemens Brughuis

Karin Bekhuis

Rob olde Olthof

Hilde Paus

Marieke Wesselink

Simone Wagteveld

Sinterklaascommissie

Marleen Gehring

Jorieke Haarhuis

Enja Harmelink

Nina Hindriksen

Hilde Paus

Simone Wagteveld

CSI commissie

Simone Wagteveld

Rob olde Olthof

PR en sponsorcommissie

Vacant (voorzitter)

Alexander Berning (webmaster)

Clemens Brughuis (fotografie)

Tamar Booyink (programmaboekje)

Milou Ophof (programmaboekje)

Maike Haarhuis (raambiljetten)

Technische commissie

Evi Brughuis (voorzitter)

Merle Beernink

Jorinde Engbers

Marleen Gehring

Sophie Hilberink

Ilse Kelder

Anne Peterman
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Kort woordje van de voorzitter 

 

Beste clubgenoten, 

Er staat weer een nieuw seizoen voor ons klaar en ik heb er zin in! De teams 

zijn weer gemaakt, iedereen is inmiddels denk ik al wel weer aan elkaar 

gewend. Tijd om er een mooi jaar van te maken. 

Ik ben enorm trots dat we weer een hele serie trainers hebben staan met 

een enorme drive om te zorgen dat het beste in iedereen naar boven komt, 

zowel sportief als qua gezelligheid!  

In deze drukke tijden is het toch altijd fijn om te merken dat mensen hun 

eigen tijd opofferen om de vereniging te ondersteunen. 

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de trainers, maar voor alle vrijwilligers 

die we hebben. Ook bijvoorbeeld de scheidsrechters, want dit is niet altijd 

de meest dankbare taak. Maar als we nu met elkaar afspreken dat we ook 

deze taak zo prettig mogelijk maken, dan houden we ook voor de komende 

tijd hopelijk voldoende scheidsrechters (nog een paar extra zou eigenlijk 

wel prettig zijn). 

Wat zie jij jezelf dit jaar doen?  

Allemaal een heel fijn seizoen gewenst!!  
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Webshop sportartikelen 

Sinds kort hebben wij via onze vaste kledingshop O&O 

Sports te Vriezenveen en zijn leverancier Deventrade een 

heuse eigen webshop voor al je sportartikelen: 

https://clubs.deventrade.com/nl/hv-stevo                    
Geniet hier van exclusieve kortingen en steun onze vereniging! 

Concreet betekent dit: 

 Op alle bestellingen die je plaatst via de webshop ontvang je maar liefst 

tenminste 20% korting! Op artikelen die uit het assortiment gaan, worden 

nog hogere kortingen verstrekt dan 20% (soms zelfs meer dan 50%)! 

 Het omvat alle in de webshop beschikbare artikelen, dus niet alleen shirts, 

broeken, trainingspakken, e.d., maar ook sokken, kniebeschermers, 

handballen, sporttape, enz. In de webshop zijn artikelen te vinden v/d merken 

Hummel, Stanno, Reece Australia, Select en Derbystar. Er is een 

“clubcollectie” apart zichtbaar gemaakt, maar uiteraard zijn alle artikelen v/d 

webshop met korting te bestellen (via ‘zoeken’ of ‘sportkleding’). 

 Bij bestellingen boven een bepaald bedrag, betaal je géén of minder verzend-

/servicekosten. Je kunt er ook voor kiezen om de bestelling te laten afleveren 

bij O&O in Vriezenveen, waarmee je helemaal geen verzendkosten betaald en 

alleen € 3,50 servicekosten bij bestellingen tot € 25,- (bij een groter 

bestelbedrag: geen servicekosten).  

 Van elke bestelling ontvangt HV Stevo 4 à 6% provisie/bonus v/d leverancier 

die wij weer zullen inzetten om kleding voor onze vereniging aan te schaffen. 

 Je betaalt direct via iDeal en de kleding kan thuis of bij O&O (zonder 

verzendkosten) worden afgeleverd. 

 

CONCLUSIE: De prijzen via deze webshop zijn in veel van de gevallen lager dan als 

je ze via andere winkels of webshops zou bestellen. Bovendien steun je hiermee 

onze vereniging! Dus hopelijk gaan we samen veel gebruik maken van de shop! 

Als er vragen zijn, neem contact op met Rick Wientjes (rickwientjes@hotmail.com, 

06 23 96 30 49) of O&O Sports te Vriezenveen (0546 566819).  

https://clubs.deventrade.com/nl/hv-stevo
mailto:rickwientjes@hotmail.com
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Vrijwilligers gezocht ! 

Als bestuur zijn wij zeer content met al onze vrijwilligers! Zij vormen immers 

het kloppende hart van de vereniging. Wij willen ons team van vrijwilligers 

graag per direct versterken met een aantal extra krachten. Dus zou jij je 

steentje willen bijdragen in 1 van de volgende functies, dan horen wij dit 

heel graag! 

 

 Bestuurder (Vacant: PR- en Sponsorcommissie) 

 Lid van 1 v/d vele commissies 

 Coach van een senioren- of jeugdteam 

 Train(st)er van een senioren- of jeugdteam 

 (Jeugd)scheidsrechter 

 Etc, etc 

 

Ook is Stevo bereid om cursussen op het gebied van deze vrijwilligerstaken 

te faciliteren, waaronder trainers- en scheidsrechters cursussen. 
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Belangrijk voor de ouders die rijden naar uitwedstrijden 

Geen gordels achterin: 
Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet op de achterbank vervoerd worden 

als daar geen gordels aanwezig zijn. 

De gordels zijn immers nodig om het autostoeltje vast te maken. 

Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen mogen in dat geval los op de 

achterbank zitten. 

 
Vervoer van andere kinderen: 
Van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen kind een 

autostoeltje of zittingverhoging in de auto hebben. 

Maar er rijden misschien ook wel eens andere kinderen mee, bijvoorbeeld 

spelers van een jeugdteam naar een uitwedstrijd. Voor deze kinderen kan 

niet altijd een autostoeltje of zittingverhoging aanwezig zijn. 

Bij dit soort incidenteel vervoer over beperkte afstand (dus niet op een 

vakantiereis) mogen op de achterzitplaats kinderen vanaf 3 jaar (maar niet 

de eigen kinderen) volstaan met gebruik van de gordel. 

 
Gordel achterlangs: 
Het is verboden om het diagonale (schuin lopende) deel van de gordel 

onder de arm of achter het lichaam langs te leiden. De gordel is niet 

ontworpen om zo te worden gebruikt en werkt dan ook niet goed. 

Als de gordel over de hals loopt in plaats van over de schouder, gebruik dan 

een goedgekeurde zittingverhoger.  
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Zaaldienst 

Voor diegenen die zaaldienst moeten draaien gelden de volgende regels: 

 

Speeltijden: 

E-jeugd   2 × 20 minuten zonder rust 

B-jeugd   2 × 25 minuten zonder rust 

A-jeugd en senioren 2 × 30 minuten zonder rust 

Dames 1                       2 × 30 minuten met rust 

 

Kun je niet de zaaldienst draaien waarvoor je bent ingedeeld, dan dien je 

deze zelf te ruilen met iemand anders op de lijst. 

 

Om boetes bij zaaldiensten te voorkomen: Graag één kwartier voor 

aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn. 

Diegenen die het eerste zaaldienst hebben, moeten doelen, tafel, 

scorebord en banken plaatsen. 

 
 

 

Clubkleuren 

Bijna elk team heeft reserveshirts zelf in haar bezit. Zo niet, dan moet men 

deze even lenen van een ander team. Denk bij de uitwedstrijden van de 

volgende verenigingen aan het meenemen van de reserveshirts: 

- D.S.V.D -  Dynamiek     -  R.S.C.   - D.H.V. 
- Avanti  - Combinatie   -  Langeveen 
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    De club van 50 

Rinie en Lidwien Bekhuis 

Johan en Trudy Brughuis 

Gerard Feddema 

Lyanne Gehring 

Grego en Anita 

Jos en Anette Gunneman 

Jan en Ilonka Haamberg 

Bennie en Anja Horstman 

Berthil Jansen 

Harry en Linda Kelder 

Huub en Ceciel Kreuwel 

Annie Oude Oosterik 

Johan en José Vennegoor 
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Reekers Tuinmachines    H. Martens 

Lutkeberg 33     Huyerenseweg 55 

Geesteren      Geesteren 

0546-631717      0546-632161 

 

Boerenbond     Veldhuis Interieur 

Breemhaarsweg 10     Lutkeberg 2 

Geesteren     Geesteren  

0546-631188/631191    0546-631569 

 

Tuincentrum Heerdink    Nijkamp Transport 

Haarbrinksweg 26    Langeveenseweg 151          

Geesteren     Geesteren                     

0546-631715     0546-681220 

  

Autobedrijf Brooks    Huzink Bouwmaterialen 

De Steenberg 5     Breemhaarsweg 6a 

Geesteren     Geesteren 

0546-632183      0546-631767 
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De Delmar Kantoormeubelen   Autobedrijf A. Löwik 

Lutkeberg 69     Witteveensweg 22 

Geesteren     Geesteren 

0546-632525     0546-631770 

    

Boswerger Diervoeders/Kunstmest  Bakkerij De Bökke 

Hardenbergerweg 111    Albergen 0546-442588 

Geesteren  Geesteren 0546-631220        

0546-631280 

 

Timmerbedrijf R Leus    Polycar 

Olde Mensink 17    Lutkeberg 29 

Geesteren     Geesteren  

0546-632409     0546-632630 

 

Zorgboerderij Erve Venweg  

Vriezenveenseweg 95     

Geesteren      

0546-632322   

 

 

 

  



18 
 

 

 



19 
 

 

Teamindeling 

Dames 1 

Sponsoren:  Lammerink Constructiewerken / Meinders Installatie 

Trainer/coach: Laura Gruben    ZY465J7 
Begeleider(s):  Mirjam Ardesch   ZT988NA 
Teamleden: Merle Beernink   ZV030RO  
  Tamar Booyink    ZV486SU  

Mirte Broekhuis  ZT904DW 
  Sharon Harmelink  ZT904M7 

Anne Hemmer   ZW279NQ  
 Maaike Hemmer  ZW279MP  

Tessa Kottink (K)  ZW318CN 
  Eline Lansink   ZW162VZ 
  Mirte Lansink   ZW523JY 
  Leonie Smeets   ZT912SU 

Marieke Wesselink  ZV930ND 
  Irin Wienk   ZW279LO   
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Dames 2 

Sponsoren:  

Wedstrijdshirts: Bakkerij de Kraai / Waaijer Schilderwerken 

Tassensponsor: Harmelink nieuw- en verbouw 

Trainingsjasjes: Deterink Bank Verzekeringen Hypotheken 

Train(st)er: Mirjam Ardesch   ZT988NA  
Coach(es): Ilse Kelder    ZT468JT 
Teamleden: Marissa Engbers  ZT912TV 
  Marleen Hannink   ZW066NY 

Kirsten Harmelink  ZT912XZ 
Sophie Hilberink  ZV930LB  

  Marloes Horstman  ZT912WY 
Lauren Huzink    ZV039YS 

  Aniek Kock   ZT904FY 
  Anoek Kroeze   ZT904XI 

Hester Nobbenhuis  ZT913KP 
Rosan Nobbenhuis  ZV000MK 

  Simone Wagteveld (K)  ZQ538GJ 
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Dames 3 

Sponsoren: Combi Glas 

Train(st)er: Marloes Horstman  ZT912WY 
Coach(es): Jorinde Engbers (ZT916TR) 

Marleen Gehring (ZT903ZH) 
Teamleden: Lisan Bekhuis   ZT904L6 
  Nina Hindriksen  ZT904BU 
  Marlou Huzink   ZV000KI 

Jette Lohuis    ZX099BN 
  Famke Lamberts  ZV849GZ 
  Annemarie Nieuwmeijer ZW279JM 
  Hilde Paus    ZV031X3 
  Anouk Plegt   ZW184DX 
  Lieke Vennegoor  ZT912Y2  
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Dames 4 
Sponsoren: Café – Zaal Kottink 

Train(st)er: Marloes Horstman  ZT912WY 
Coach(es):  Anouk Horstman   ZT904RC 

Merlijn Klein Haarhuis   ZT904H2 

Teamleden: Rachel Bargeman  ZW833Z8 
Karin Bekhuis    ZT904J4 
Liz Eppink   ZV930SI  
Enja Harmelink    ZV931C9 

  Julia Harmelink    ZV954HX  
Isa Kreuwel   ZW624MD 
Mirthe Lohuis   ZV032NU 

  Anne Peterman   ZV038NE 
Jet Peterman   ZV046G6 

  Kelly Stolwijk   ZV000HF 
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Dames Recreanten 

Sponsor:  Kenkhuis Keurslager 

Train(st)er: Marloes Horstman  ZT912WY 
Coach(es):  Geen 

Teamleden: Lianne Beernink  ZT914T3 
Ilse Bekhuis    ZT904YJ  

  Lieke Geerdink    ZT904WH  
  Hilke Grotentraast  ZT912Z3 

Ilonka Haamberg (K)  ZT913Y5 
  Jorieke Haarhuis  ZT916JX 

Maike Haarhuis   ZT913HM  
  Marjolein Haarhuis  XXXXXX 
  Britt Hofman   ZT94N3 
  Eline Klein Haarhuis  ZT913BG 

Laura van de Logt  ZT913GL 
  Loes Nobbenhuis  ZT913X4 
  Anita Oude Oosterik  ZT915JU 
  José Voshaar    ZW014JX 
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A1-jeugd 
Sponsor:  Hilberink Timmerfabriek 

Train(st)er: Evi Brughuis    ZT904GZ  
Coach(es): Evi Brughuis    ZT904GZ 

Frank Klaassen    ZQ506RP 

Teamleden: Joy Eppink   ZW847MC  
Tooske Hamer   ZW624PG 
Bente Hilberink   ZW760KM 
Demi Kattenpoel o. Heerink  ZW279SV 
Milou Klaassen (K)  ZW288NS 
Floor Kottink   ZW847LB 

  Milou Ophof   ZX711GB 
  Amber Tijhof   ZW741SR 

Susan Wesselink (K)  ZW280T6 
  Isa Wigger    ZW056JP 
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B1- jeugd 

Sponsor:  VakantieXperts Busscher  

Train(st)er: Sophie Hilberink  ZV930LB 
Coach(es): Gert Lamberts   ZW770Z8 

Wendy Stolwijk   ZV042FR 

Teamleden: Anne Haverkort   ZW024LH   
  Esther Knoef   ZW760LN 

Jet Kottink   ZY790X4 
Jill Kottink (K)   DTVKVYG  

  Lauren Mensen   ZW648CP 
  Romee Nijkamp  ZW914V4 
  Annemijn Peulken  ZX760BO 
  Mayra Steggink   ZX188PY 
  Sanne Velthuis   ZX343WK 

Laura Waaijer     ZW847J9 
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E1- jeugd 
Sponsor:  Voorhuis Metsel- Timmerwerken   

Train(st)er(s): Floor Kottink   ZW847LB 
Amber Tijhof   ZW741SR 

Coach(es): Tessa Kottink    ZW318CN 

  Vacant 

Teamleden: Iris Bekhuis   ZZ420YS 
  Vera Braakhuis   ZZ371BU 
  Inez Kamphuis    ZZ370YC 
  Jade Kamphuis   ZZ784NG 

Lynn Kattenpoel O. Heerink  ZZ464B7 
Nora Grob    ZZ784MF 

  Yfke Stamsnieder  ZZ464D9 
  Suus Steggink   ZZ136XX 
  Femke Voshaar   ZZ370ZD 

Jente Wermelink  ZZ692N8 
  Esmee Westerhof  ZZ370XB 
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Social (media) HV Stevo 

Facebook 

Zoals bij de meesten bekend is, beschikt HV Stevo ook over een eigen 
Facebook-account! Hiermee zetten wij onze vereniging digitaal nog beter 

op de kaart. Regelmatig zullen hier leuke, maar ook nuttige 
berichten geplaatst worden voor leden en iedereen die onze 
vereniging een warm hart toedraagt! Zoek ons op middels je 
eigen Facebook en wordt een trouwe volger! 

www.facebook.com/hvstevo 
 

 

Website 

Daarnaast beschikt onze vereniging over website waar veel informatie 

beschikbaar zijn, waaronder een groot deel van de informatie die ook is 

opgenomen in deze infogids, maar ook overige informatie m.b.t. de club, 

haar leden en diverse overige zaken en actualiteiten opgenomen. Daarnaast 

zullen natuurlijk de nodige sportieve, gekke en feestende foto’s (veelal 

geschoten door hoffotograaf Clemens Brughuis) niet ontbreken! 

De website is 

specifiek 

ontworpen 

om ook op je 

tablet en/of 

smartphone 

goed 

toegankelijk 

te zijn!  

www.stevohandbal.nl 

Informatie voor de website kan aangeleverd worden via 
webmaster@stevohandbal.nl. 

http://www.facebook.com/hvstevo
http://www.stevohandbal.nl/
mailto:webmaster@stevohandbal.nl
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Trainingstijden 
 

Hieronder een overzicht van de trainingstijden.  

 

Tijd Team(s) Train(st)er(s) 

 
Maandag :     

 
  

19.00-20.00 Dames 1 (Krachttraining) Fyon (fysio) 

 
Dinsdag :     

 
  

16.30-17.30 E1 Amber Tijhof 

17.30-19.00   A1  
B1 

Evi Brughuis 
Sophie Hilberink 

19.00-20.30 Dames 1 
Dames 2 

Laura Gruben 
Mirjam Ardesch 

20.30-21.30  Dames 3, Dames 4 en Recreanten Marloes Horstman 

     

Donderdag:      

17.00-18.00  B1 
E1 

Vacant  
Floor Kottink 

18.00-19.00 Dames 2,  
Dames 3 en Dames 4 

Mirjam Ardesch 
Vacant 

19.00-20.30 Dames 1 
A1 

Laura Gruben  
Evi Brughuis 



33 
 

 



34 
 

Richtlijnen seizoen 2019 - 2020 

 

Ten behoeve van trainingen en wedstrijden: 

 Wanneer een speler/speelster niet kan trainen of deelnemen aan een 

training c.q. wedstrijd, dan dient hij/zij zich af te melden bij de van te 

voren afgesproken persoon binnen het team. Voor trainingen is dit bij 

de trainer of trainster en voor wedstrijden is dit bij de coach. 

 Afmelden kan niet worden gedaan door een medespeler of 

medespeelster en zeer zeker niet op het allerlaatste moment, behalve 

bij ziekte of door andere bijzondere omstandigheden. Het afmelden 

moet minimaal een dag van te voren i.v.m. het voorbereiden van 

trainingen en/of wedstrijden. 

 De trainingen van je eigen team gaan vóór trainingen met andere 

teams. 

 Er mag en kan alleen meegetraind  worden bij een ander team in en na 

overleg met de technische commissie en de desbetreffende trainer. 

 Door trainers, trainsters en coaches dient een presentielijst 

bijgehouden te worden of men zich wel of niet heeft afgemeld of om 

een bepaalde reden niet aanwezig is. Dit om onenigheid te voorkomen 

van onterecht of terecht meespelen van de speler of speelster. 

 Een  vervoerschema en was-schema  zijn van groot belang voor een 

goed verloop van de competitie. Deze behoren door coaches te worden 

ingevuld en uitgedeeld te worden voor aanvang van de competitie. Dit 

om een aantal redenen: 

o Voor de betrokkenheid van de ouders voor de sport van hun 

kinderen, zodat ze af en toe is een keer een wedstrijd kunnen 

komen kijken. 

o De kosten van vervoer en het wassen van de kleding  te 

spreiden en niet alleen de coaches (vrijwilligers)  voor de kosten 

te laten opdraaien. 

(vervolg op pagina 34)
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Een handbaltenue  wordt u kosteloos aangeboden door de HV Stevo. 

Sponsoren die reclame maken op het shirt doen een forse financiële 

bijdrage en dan is het de plicht van de vereniging om hier zuinig mee 

om te gaan. Verlies of beschadiging wordt verhaald op het 

desbetreffende team of de desbetreffende speler/speelster! 
 

Ten behoeve van hygiëne en kleedkamerbezoek: 

 Hygiëne is erg belangrijk  voor iedereen en zo ook bij onze 

handbalvereniging. Daarom is het douchen na een training of wedstrijd 

verplicht.  Om bepaalde medische redenen kan er met de teamleiding  

of trainer/trainster worden overlegd om vrijstelling van deze regel te 

krijgen. 

 Schoonhouden van kleedruimtes. Het gehele team is verantwoordelijk 

voor het netjes houden en achterlaten van de kleedkamer. Als elk team 

er nu op let, zal het zeker geen zooitje worden. 

 Bij de F-jeugd mag een moeder mee in de kleedkamer. Dus géén vaders. 

Bij de E-jeugd  mogen géén ouders mee in de kleedkamer. Leidsters 

helpen de speelsters. 

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op deze regels. Dan is het in 

overleg met de leiding. 
 

Ten behoeve van opmerkingen, suggesties of kritiek: 

 Er is en zal altijd ruimte zijn om bovengenoemde zaken te bespreken. 

 Een afspraak kan gemaakt worden met de desbetreffende commissie of 

bestuur. Er zal vooraf aan de desbetreffende commissie of 

bestuursvergadering spreektijd worden ingeruimd om uw op- of 

aanmerkingen kenbaar te kunnen maken. Er zal over gesproken worden 

in de volgende vergadering en terugkoppeling volgt. 

 Een afspraak kan worden gemaakt via de mail met:  

sectretariaat@stevohandbal.nl 

(vervolg op pagina 36)

mailto:sectretariaat@stevohandbal.nl
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 We willen hiermee onnodige discussies langs het veld mee voorkomen. 

Achter bestuurlijke beslissingen zit vaak een gedachte achter en kunnen 

we het op bovengenoemde manier in alle rust worden uitgelegd en 

besproken. 

 

Ten behoeve van aan- of afmelden van leden: 

 Als nieuw lid kunt u zich aanmelden via de Secretaris, o.a. te bereiken 

via secretariaat@stevohandbal.nl 

 Wanneer er na een goede overweging is besloten om zich af te melden 

als lid, dan moet dat vóór 1 juni gedaan worden. Is dat om welke reden 

niet voor die datum gebeurd, is het aan het bestuur om daar evt. een 

beslissing over te nemen. 

 U bent namelijk na 1 juni verplicht om dan de contributie voor het hele 

jaar te betalen. 

 Dit om allerlei organisatorische redenen. Ook de bondsafdrachten per 

lid moet na 1 juni door de vereniging afgedragen worden. 

 Bij afmelding wordt u een formulier toegezonden waar gevraagd wordt 

wat de reden is van afmelding. Dus invullen a.u.b. 
 

Tenslotte: 

 Sport neemt een belangrijke plaats in onze samenleving in. Plezier moet 

de boventoon voeren, dan kan resultaat niet uitblijven.  

 Aanmoedigingen vanaf de zijlijn zijn zeer wenselijk, maar wel op een 

gepaste en nette manier! 

 Gevloek, getier en scheldpartijen dulden we niet. Wees verstandig en 

wijs uw buurman of vrouw op de tribune erop om heel even na te 

denken. 

 Fouten maken we allemaal. Scheidsrechters hebben een belangrijke 

taak in de handbalsport. Zonder hen géén handbal mogelijk! 
 

Fair Play belangrijk voor de sporters! Ouders/supporters: houd het netjes 

langs de lijn!  

Veel handbalplezier gewenst! 

mailto:secretariaat@stevohandbal.nl
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Clubscheidsrechters 

Zonder onze clubscheidsrechters kunnen wij niet. Zij zorgen er elk jaar maar 

weer voor dat alle teams mogen spelen. Want elke vereniging heeft een 

leveringsplicht bij het NHV wat scheidsrechters betreft. 

Bij een tekort wordt er een team teruggetrokken. Gelukkig speelt dit nog 

niet bij ons. Wij hebben het aankomend seizoen onderstaande fanatieke 

leden die onze vereniging voort wil helpen. Voelt u zich ook geroepen om 

scheidsrechter of jeugdscheidsrechter te worden, dan horen wij dit graag!  

Vele handen maken licht werk, dat telt ook voor onze vereniging. 

 

Scheidsrechters:   Jeugdscheidsrechters: 

Lianne Beernink   Maaike Hemmer 

Marissa Engbers    Bente Hilberink 

Anette Gunneman    Sophie Hilberink 

Kim Gunneman    Milou Klaassen 

Sharon Harmelink    Susan Wesselink 

Marloes Horstman   

Lauren Huzink 

Anoek Kroeze 

Lieke Vennegoor 

Simone Wagteveld 

 
 
      
    
Belangrijk 
Wanneer (jeugd)scheidsrechters niet in staat zijn hun toebedeelde 

wedstrijden te leiden, dienen zij zelf tijdig voor vervanging te zorgen.  
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Hier had uw advertentie kunnen staan. Of wilt u steunend lid worden. 
Belangstelling??? 

Voor meer informatie: Johan Vennegoor 06-21900713 
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Overige informatie 

 
Dit boekje is voor het hele seizoen en bevat veel handige info. Dus sla 
hem bijvoorbeeld op in je smartphone, zodat je op elk moment 
handige gegevens kunt opzoeken, zoals teaminformatie, 
NHV-bondsnummers, adresgegevens, enz.  
 
Natuurlijk houden wij jullie ook steeds op de hoogte via onze 
website: www.stevohandbal.nl en via ons Facebook-account. 
Tussentijdse veranderingen zullen wij steeds daar op zetten. 
 

Ook onze sponsoren willen wij bedanken.  
Zonder hen was het een stuk moeilijker voor ons.  
Denk dus met het kopen aan hen, zij denken aan ons! 
 
 

 

Plus schoonmaak actie 

Bij Plusmarkt Wallerbosch hebben wij met verschillende mensen in de 

afgelopen jaren rondom het pand schoongemaakt. Michel is hier heel erg 

tevreden over. Wij doen dit enkele keren per jaar. Dit zal plaatsvinden op 

een door de weekse avond. 

Michel sponsort ons, en wij doen er iets voor terug. Op deze manier snijdt 

het mes aan twee kanten! 

 

 
 
 
 

http://www.stevohandbal.nl/
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Sporthallen 

 

Plaats  Naam sporthal Adres   Telefoon 

Albergen De Danne Refterstraat 3  0546-441527 

Almelo IISPA  Stadionlaan 60  0546-542929 

Bentelo De Pol  Burg Buyvoetsplein 76 0547-292402 

Borger  De Koel  Molenstraat 5  0591-549751 

Dalfsen De Trefkoele Ruigedoornstraat 108 0529-432338 

Delden De Reiger De Reigerstraat 1  074-3763557 

Deurningen ’t Hoge Vonder Kerkweg 12  074-2772413 

De Lutte De Luttermolen Kroepsweg 1  0541-29485 

Emmen Angelslo  Ubbekingecamp 1 0591-624672 

Emmen Meerdijk Meerdijk 59c  0591-622772 

Emmercomp. De Klabbe Creel 2   0591-353888 

Enschede Diekmanhal J.J. van Deinselaan 22 053-4803010 

Enschede Sportcentrum UT De Hems 20  053-4898001 

Glanerbrug De Brug  Schipholtstraat 45 053-4614761 

Goor  De Mossendam De Mossendam 2  0547-272712 

Groenlo Den Elshof Oude Winterswijkseweg 37 0544-461940 

Haaksbergen De Els  Trompstraat 20  053-5722236 

Hengelo O.S.G.  Sloetsweg 157  074-2425324 

Hengelo (Ov) Slangebeek Straatsburg 5  074-2782000 

Hengelo (Ov) Veldwijk  Kuipersdijk 46  074-2919080 

Hengevelde De Marke Bretelerstraat  16 0547-333479 

Losser  De Fakkel           Gronausestr 107  053-5382436 

Markelo Haverkamp Stationsstraat 30  0547-363423  

Oldenzaal Vondersweide Hyacinthstraat 115 0541-515771 

Oldenzaal De Kolk  Brem 11   0541-530522 

Tubbergen Verdegaalhal Pastoor Bloemenstr. 1 0546-621724 

Weerselo 't Trefpunt Legtenbergstraat 6 0541-661454 

Wierden 't Dikken Dikkenweg 1  0546-572175 

Zwartemeer De Eendracht De Klinken 8  0591-314181 
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Clublied 

We staan schouder aan schouder met jong en met oud 
Handbal bij Stevo, we gaan voor het goud 

 
De verdediging dicht 

En kansen genoeg 
Niet bang voor fouten 
We doen ‘t echt goed 

 
Niets kan ons scheiden 

We blijven strijden 
Als we schouder aan schouder staan 

Blijft Stevo echt bestaan 
Blind van vertrouwen 
Aan één blik genoeg 

Schouder aan schouder 
En niet bang voor fouten 

Stevo is voor ons 
Stevo blijft voor ons 

Als we schouder aan schouder staan 
Als we schouder aan schouder staan 

 
Schouder aan schouder met het zelfde doel 
Uit het zelfde hout, met het zelfde gevoel 

Wat er gebeurt alles kunnen we aan 
Zolang we maar achter Stevo staan 

Niets kan ons scheiden 
We blijven strijden 

Als we schouder aan schouder staan 
Blijft Stevo echt bestaan 

Blind van vertrouwen 
Eén blik genoeg 

Schouder aan schouder 
En niet bang voor fouten 

Stevo is voor ons Stevo blijft voor ons 
Als we schouder aan schouder staan (6x)
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Ken jij iemand die het ook wel ziet zitten om te gaan 

handballen? 

Neem diegene dan gerust eens mee naar een training. Vergeet dan de 

sportkleding niet, want je mag natuurlijk altijd een keer bij één van onze 

teams mee doen! Geïnteresseerden mogen een aantal keren gratis 

meetrainen! 

 

Als nieuw lid kunt u zich aanmelden bij de secretaris, o.a. te bereiken via 

secretariaat@stevohandbal.nl. Voor afmeldingen kunt u daar ook terecht. 

 

Beëindiging lidmaatschap: 

Het lidmaatschap van de vereniging loopt per bondsjaar (1 juli t/m 30 juni). 

Het beëindigen van het lidmaatschap voor het volgende bondsjaar dient 

schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór 1 juni.  

Indien er te laat wordt opgezegd, blijft het lidmaatschap het daarop 

volgende seizoen geldig en dient er overeenkomstig contributie betaald te 

worden (vb: bij opzegging van het lidmaatschap op 1 juni ‘20, ben je de 

gehele contributie verschuldigd over de periode 1 juli ‘20 t/m 30 juni ‘21). 

 

mailto:secretariaat@stevohandbal.nl
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Contributie 

De contributie is per september 2019 als volgt. De contributie wordt per 

kwartaal vooraf geïnd. 

 

Per kwartaal Per maand

Jeugd

T/m 9 jaar 24€                       8€                         

10 t/m 12 jaar 33€                       11€                       

13 t/m 15 jaar 39€                       13€                       

16 t/m 18 jaar 48€                       16€                       

Senioren

19 jaar en ouder 60€                       20€                       

Recreanten 36€                       12€                       

Niet spelende leden 30€                       10€                        
 

De leeftijdsbepaling vindt 1 keer per jaar plaats, namelijk op 1 juli bij 

aanvang van het seizoen. Graag zouden wij zien dat u mee wilt werken aan 

onze contributie administratie. De contributie wordt in vier kwartaal 

termijnen automatisch betaald via de bank. Hiervoor kunt u een machtiging 

tekenen. Bij eventuele moeilijkheden kan de rekeninghouder ten alle tijden 

de machtiging stopzetten en het foutief geboekte bedrag terug vorderen. 
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Clubactie Salland Zorgverzekeringen 

 

Ook in het (verzekerings)jaar 2020 zal HV Stevo weer deelnemen aan de 

Clubactie van Salland Zorgverzekeringen. Kortweg komt het voor alle leden, 

vrijwilligers en gezinsleden hierop neer: 

• Een scherpe premie voor de basisverzekering! Afgelopen jaar: slechts 
€ 106,90 p/mnd. 

• Korting op de aanvullende verzekeringen (fysio, e.d.) en 
tandartsverzekeringen. 

• Per deelnemer aan de Clubactie ontvangt HV Stevo een mooi bedrag. 
 
Kortom: een ‘win-win’-situatie. Én onze verenging én u ‘scoort’ met deze 
mooie actie!  
 
En niet alleen voor nieuwe deelnemers gelden deze voordelen, ook voor 
mensen die het afgelopen jaar al hebben deelgenomen. En dat waren maar 
liefst 24 mensen binnen Stevo! En hiermee hebben zij een prachtige 
financiële bijdrage geleverd aan onze vereniging! 
 
Dus houd je email in de gaten de komende tijd! 
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Privacyverklaring R.K. Handbalvereniging Stevo 

 

Dit is de privacyverklaring van R.K. Handbalvereniging Stevo, gevestigd te Geesteren 

(Ov.), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 40074331, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.  

 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat 

zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit 

statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke 

rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw 

vraag dan gerust per e-mail aan secretariaat@stevohandbal.nl.  

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke 

persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze 

persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  

 

Doel  Welke 

persoonsgegevens 

Grondslag Bewaartermijn  Ontvangers 

     

Onderzoeken of u lid 

kan worden  

 

en  

 

het uitvoeren van de 

lidmaatschapsovereen

komst. 

 Voornaam 

 Achternaam 

 Adres  

 Woonplaats 

 Geboortedatum  

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst  

Indien u lid wordt 

gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst. Indien 

u geen lid wordt 

worden uw gegevens 

zo snel als mogelijk 

verwijderd binnen 6 

maanden  

 Nederlands 

Handbal Verbond 

(NHV) 

 Sportlink Services 

B.V. 

Administratie.  Voornaam 

 Achternaam 

 Adres 

 Woonplaats 

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 Bankgegevens 

 Betaalgegevens 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst  

Gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst en tot 

2 jaar daarna, 

daarna alleen in de 

financiële 

administratie voor 7 

jaar. 

 De bank 

Versturen digitale 

berichten, waaronder 

nieuwsbrief. 

 Voornaam 

 Achternaam 

 E-mailadres 

 

Uitvoering van 

de 

overeenkomst 

/ Toestemming 

(bij 

commerciële 

berichten) 

Zolang als men 

aangemeld is. 

 NVT 

Communicatie tussen  Voornaam Toestemming  Indien u lid wordt  Leden en 

mailto:secretariaat@stevohandbal.nl
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leden en vrijwilligers 

mogelijk maken 

 Achternaam 

 Adres  

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst. Indien 

u geen lid wordt 

worden uw gegevens 

zo snel als mogelijk 

verwijderd binnen 6 

maanden. 

vrijwilligers 

(Handbal)activiteiten 

op een verantwoorde 

en veilige manier 

kunnen uitvoeren 

 Medische 

gegevens (bv. 

allergieën) 

Toestemming  Indien u lid wordt 

gedurende de 

looptijd van de 

overeenkomst. Indien 

u geen lid wordt 

worden uw gegevens 

zo snel als mogelijk 

verwijderd binnen 6 

maanden. 

 Vrijwilligers 

Versturen berichten 

van derden, 

waaronder sponsoren. 

 Voornaam 

 Achternaam 

 E-mailadres 

 

Toestemming  Zolang als men 

aangemeld is. 

 NVT 

Om onze digitale 

dienstverlening te 

verbeteren. 

 Cookies (zie voor 

meer info het sub 

kopje Cookies) 

 IP-gegevens 

 

Toestemming Iedere keer dat onze 

website bezocht 

wordt. Deze 

gegevens worden zo 

snel als mogelijk 

geanonimiseerd.  

 

 Website-beheerder 

 Analytics tools 

Om promotie-uitingen 

te kunnen doen via 

social media, website 

en gedrukte media 

(o.a. infogids en 

programmaboekje). 

 Foto’s (o.a. van 

wedstrijden en 

verenigings-

activiteiten) 

 

Toestemming Zolang als de 

toestemming niet is 

ingetrokken. 

 Website-beheerder 

 Social media 

(Facebook) 

 Drukkerij 

 Mensen die kennis 

nemen van de 

promotie-uitingen 

(o.a. supporters, 

sponsoren en 

overige 

geïnteresseerden) 

Ter benadering na 

beëindiging 

lidmaatschap. 

Bijvoorbeeld voor een 

reünie of bijzondere 

gebeurtenis.  

 Voornaam 

 Achternaam 

 Adres  

 Telefoonnummer 

 E-mail adres 

 

Toestemming Zolang als de 

toestemming niet is 

ingetrokken. 

NVT 
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Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt 

meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt 

opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van 

onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er 

bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals 

locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe 

vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. 

 

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat 

deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor 

zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in 

de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en 

de Privacy Verordening.  

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen 

te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van 

cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.  

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan 

derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de 

Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw 

persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de 

privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens 

aan derden worden verstrekt. 

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij 

de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, 

verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. 

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering 

doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging 

hebben ontvangen. 
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Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen 

tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo 

zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat 

de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze 

veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Ondanks dat de Vereniging alle 
mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van 
Persoonsgegevens via computers, gegevensdragers en het internet risico’s verbonden, die 
inherent zijn aan het gebruik in het maatschappelijk verkeer. 

 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete 

toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen 

van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen 

privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere 

websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

 

Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te 

houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring 

worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring 

regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan 

doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging 

wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u 

contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  

Verantwoordelijke: Secretaris 

E-mail:   secretariaat@stevohandbal.nl   

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van 

uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht 

in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw 

persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

mailto:secretariaat@stevohandbal.nl
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Kledingsponsoren 

 

Lammerink Constructiewerken 

Meinders Installatiebedrijf 

Bakkerij de Kraai 

Waaijer Schilderwerken 

Combi Glas 

Café Zaal Kottink 

Kenkhuis keurslager 

Hilberink Timmerfabriek 

VakantieXperts Busscher 

Voorhuis Metsel- Timmerwerken 

R. Harmelink Behangspecialist 

Slagerij Hemmer 

Harmelink Nieuw- en Verbouw 

Deterink Bank Verzekeringen Hypotheken 




