
  

Nieuwsbrief               december 2022   
 
Dag HVV-ers en ouders/verzorgers van jeugdleden, 
  
December is de feestmaand met Sinterklaas, Kerst en de Jaarwisseling. Donderdag 1 december 
komen de pieten van Sint tijdens de training van de jeugd op bezoek. Dat wordt een feestje! 
   
Ik deel graag een aantal nieuwsberichten die voor jullie interessant zijn: 

 Donderdag 1 december – Pieten komen naar training CMV en C teams 
 Kerstvakantie 24 december tot 8 januari 
 Nieuwjaarstoernooi – wie helpt met de voorbereiding?  
 Bowlen in ‘t Heem voor alle teams  
 Voorzitter doet in juni stapje terug – ben jij de nieuwe voorzitter of duo partner?   
 Vertrouwenscontactpersoon en teams in gesprek over gedragsregels HVV      
 HVV logo wordt uitgedragen met nieuwe trainingsjassen 
 Dank voor jullie stemmen op Rabobank Clubactie! 

  
Sinterklaas training voor CMV en C teams 
→  Donderdag 1 december komen er 3 pieten van Sinterklaas op bezoek bij de training van 

de CMV en C teams. Er is ranja, pepernoten, muziek en uiteraard een kadootje.   
 
Twee weken kerstvakantie  
→  Er is geen training in de kerstvakantie. We zien elkaar na de jaarwisseling op dinsdag 10 of 

donderdag 12 januari 2023.   
 
Hulp gezocht bij organiseren van Nieuwsjaarstoernooi 
→  Het idee is om in januari of februari een HVV Nieuwjaarstoernooi te organiseren. Dit kan 

alleen doorgaan als er hulp komt van leden en ouders van jeugdleden. Wie helpt mee en 
maakt zo een gezellig HVV moment mogelijk? Aanmelden voor 11 december bij Janita 
Kers (janitakers@hotmail.com).   

 
Bowlen in ‘t Heem voor alle teams 
→  Alle HVV teams hebben een waardebon ontvangen voor een teamuitje naar 

bowlingcentrum ’t Heem.   
 HVV staat voor een vereniging waar naast de sportieve prestatie ook aandacht is voor 

gezelligheid. Want in een teamsport moet je samen werken, elkaar begrijpen en kennen. 
Dit team-/clubgevoel willen we versterken. Dus geen ballen over het net, maar over de 
baan. Veel plezier allemaal!     

 
Voorzitter doet in juni stapje terug  
→  Het voorzitterschap vraagt teveel van mijn vrije tijd. Ik doe in juni 2023 na 3 jaar 

voorzitterschap een stapje terug.  
 Het bestuur zoekt daarom een nieuwe voorzitter of een duo partner die (een deel van de) 

voorzitterstaken van mij overneemt. Bel of mail mij gerust als er vragen zijn.    
 



 

 
 

Vertrouwenscontactpersoon en teams in gesprek over gedragsregels HVV  
→  Annet Buter is als vertrouwenscontactpersoon van HVV in gesprek geweest met alle 

teams over de gedragsregels die binnen onze verenging gelden. Meer informatie 
hierover staat op onze website www.hvvhattem.nl/vertrouwenspersoon-en-
gedragsregels  

 
HVV logo wordt uitgedragen met nieuwe trainingsjassen 
→  Sinds twee weken lopen onze leden rond in mooie Craft trainingsjassen. Op de 

achterzijde staat ons logo. Dus niemand ontgaat wie wij zijn: HVV Hattem!    
Bij deze wil ik Monique van der Laan en Annet Buter bedanken voor hun inzet, maar 
ze zijn er nog niet 😉 want de shirtjes van de jeugd vraagt ook nog tijd van hen.  
  

Dank voor jullie stemmen op Rabobank Clubactie! 
→  Er is met de Rabobank clubactie € 380 opgehaald en daarmee is de realisatie van een 

beachveld op het terrein van de ijsbaanvereniging weer een stapje dichterbij. Dank 
voor jullie stem!  

 
Mocht je vragen hebben dan kun je mij bereiken op onderstaand mailadres of 
telefoonnummer. De contactgegevens van mij en mijn collega bestuursleden zijn te vinden 
op onze website www.hvvhattem.nl.   
 
Tot ziens in De Marke,  
 
Een sportieve groet,  
Ilse Bloemhof  
voorzitter@hvvhattem.nl 
06 – 11 14 08 31 
 


