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2017 – 2018 was een mooi seizoen, bedankt allemaal! 
 

Beste HSV-er, 

2017-2018 was een mooi seizoen, waarin iedereen kon genieten van de inzet en de 
prestaties van onze teams. Al onze jongens, meiden, mannen en vrouwen in vijftig (!) 
HSV-teams hebben met passie, inzet en spelplezier het “rood-geel” verdedigd. Ook 
dit jaar waren er kampioenschappen van jeugdteams te vieren! En bijna zelfs, een 
kampioenschap van ons 1e elftal! Top gedaan mensen!  
 
Start van het nieuwe seizoen 
Na de zomervakantie starten de KNVB-wedstrijden op zaterdag 1 september. Wij 
wensen alle teams alvast veel succes. Samen met de leiders, coaches, trainers en alle 
vrijwilligers in de HSV-organisatie maken wij er weer een mooi voetbalseizoen van!  
Met dank aan de sponsor- en de kledingcommissie en uiteraard onze sponsors, 
spelen volgend seizoen al onze teams in nieuwe HSV-tenues. 
 
Dank aan onze vrijwilligers! 
In de zomermaanden is er hard gewerkt om te zorgen voor voldoende ballen, 
sportmaterialen en teamtassen. Ook zijn de velden, de kleedkamers en het clubhuis 
weer tiptop in orde gemaakt door onze vrijwilligers. Onze vereniging leeft, maar heeft 
dringend behoefte aan meer vrijwilligers. Dus lees de oproep verderop in deze 
nieuwsbrief en meld je aan als vrijwilliger. 
 
Wij wensen iedereen een heel mooi voetbalseizoen! 

Namens het bestuur van HSV 
 
Wim Leering  
Voorzitter 
 

Hoogtepunten seizoen 2017 – 2018 

De sportieve prestaties logen er niet om in het afgelopen seizoen. Diverse teams 
werden kampioen in de najaars- en voorjaarscompetitie. Alle kampioenen nogmaals 
van harte gefeliciteerd! Ons 1e elftal speelde tot en met de laatste speeldag bovenin 
mee en het 2e elftal kwalificeerde zich voor de nacompetitie. Helaas geen promotie, 
maar volgend jaar nieuwe kansen mannen!  

We hebben weer mooie toernooien georganiseerd: 

• Het Zomertoernooi in augustus 2017. 

• Het Pannenkoekentoernooi, het jongste jeugdtoernooi 
en het WK toernooi met afsluitende BBQ. 

• Op 16 juni onze “klassieker” voor de meiden: het Mona 
Burgering toernooi.  
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Iedereen die heeft meegeholpen aan de toernooien en alle sponsoren: fantastisch 
gedaan en ontzettend bedankt. Ook komend seizoen doen we graag weer een beroep 
op jullie. 

• 8 april 2018 speelde HSV 1 tegen De Foresters. We hebben genoten van de grote 
opkomst, de goede sfeer, uiteraard de 3-1 overwinning en het feest na afloop.  

• Tijdens de fantastische HSV-veiling op 26 mei hebben we een recordopbrengst 
gerealiseerd. Veilingcommissie en sponsoren bedankt voor jullie geweldige inzet! 
In de Algemene Ledenvergadering op 8 oktober lichten we toe wat we met het 
extra geld willen gaan doen. 

• Er zijn nieuwe sponsoren bijgekomen en er is een nieuw contract afgesloten met 
Sport2000/Johan Jansen. Hierdoor kunnen we komend seizoen alle teams in 
nieuwe tenues steken. 

• Via de HSV webshop kan je gemakkelijk HSV kleding en voetbalartikelen bestellen. 
https://clubs.deventrade.com/nl/vv-hsv/service/over-de-ledenshop 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nieuwe competitie start met bijna 50 teams  

Teamindelingen 
De team-indelingen voor 2018-2019 staan op de website: 

• Jongens: http://www.vvhsv.nl/jeugd/teamindeling/ 

• Meisjes: http://www.vvhsv.nl/vrouwen/teamindeling/ 

Nieuwe leden 
Nieuwe aanmeldingen zijn zoals altijd welkom bij ledenadministratie@vvhsv.nl. Bij 
HSV willen we voetbal voor iedereen mogelijk maken op een leuke manier. Wij 
proberen alle leden een plekje te geven in het team dat het beste bij hem of haar 
past! Dus als je een vriend of vriendin hebt die het ook graag eens wil proberen, hij 
of zij is van harte welkom bij HSV.  
 
Contributie  
De contributie voor het seizoen 2018-2019 staat sinds juni op de website: 
http://www.vvhsv.nl/de-club/hsv-beleid/contributie/. Zoals elk jaar innen we de 
contributie in twee termijnen: de eerste rond 31 augustus 2018 en de tweede rond 
31 oktober 2018. Wil je ervoor zorgen dat je contributie op tijd betaald kan worden? 
Dat voorkomt veel extra werk voor onze vrijwilligers bij de leden- en 
contributieadministratie.   
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Trainingen 
De trainingen op het A-veld (kunstgras), de grasvelden en het gras-trainingsveld zijn 
inmiddels gestart. Houd de website in de gaten voor de indelingen van de velden en 
tijden voor de teams. http://www.vvhsv.nl/trainen. Voor een aantal jeugdteams 
(jongens en meiden) zoeken we nog (extra) trainers. Schroom niet en meld je aan! Je 
krijgt begeleiding van ons Hoofd Jeugdopleiding in het opzetten van trainingen en je 
staat er zeker niet alleen voor.  
 
Jouw vrijwilligerstaken 
HSV is geen commerciële organisatie maar een vereniging gerund door vrijwilligers. 
Wij proberen de contributies betaalbaar te houden om het voetbal toegankelijk te 
maken voor jong en oud. Dat betekent dat wij al onze leden vragen vrijwilligerstaken 
te doen. De teamleiders zullen een beroep op jou doen voor kantinedienst, 
organisatie van toernooien en onderhoud. Verder zoeken wij regelmatig coaches, 
trainers en leiders en hebben wij een structureel tekort aan scheidsrechters. 
Aanmelden voor vrijwilligerstaken kan via info@vvhsv.nl. 
 
Informatieavond 
Voor alle nieuwe en huidige teamleiders, de coaches en de jeugdtrainers organiseren 
we een Informatieavond op woensdag 5 september om 19.00 uur. Zij krijgen 
informatie over de laatste ontwikkelingen op de club en als “kick off” van het nieuwe 
seizoen. Zorg dat je erbij bent. 

 

 

 

 

 

 

 

HSV heeft jouw hulp nodig! 

HSV is een grote vereniging met meer dan 700 leden. Er moet veel gebeuren op de 
velden maar ook daarbuiten. We zijn op zoek naar enthousiaste HSV-ers die ons 
daarbij willen helpen: 

• Voor ons hoofdbestuur zoeken wij een bestuurslid voetbalzaken en een 
bestuurslid interne organisatie. 

• Voor het vrouwenbestuur zijn wij op zoek naar 2 enthousiaste voetbalvrouwen 
(of mannen). 

• Wij zouden graag een vaste HSV Activiteitencommissie willen vormen voor de 
planning en de organisatie van onze toernooien en HSV feesten.   

 

 

 

http://www.vvhsv.nl/trainen
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• Ben jij meer een doener? Kom dan onze kantine-organisatie versterken op 
zaterdag of op zondag. (Zeg nou zelf, toch jammer als de kantine dicht gaat door 
gebrek aan vrijwilligers?). 

• Lees meer op: http://www.vvhsv.nl/hsv-heeft-jouw-hulp-nodig/ 

Aanmelden voor vrijwilligerswerk 
Laat je vereniging niet in de steek en kom gezellig helpen bij HSV. Stuur een mailtje 
naar info@vvhsv.nl als je af en toe wilt scheidsrechteren, in het wedstrijdsecretariaat 
wilt helpen, een team wilt (helpen) trainen, een kantine-dienst (extra) wilt doen of in 
het bestuur wilt plaatsnemen…… HSV heeft JOU nodig! 
 

HSV Kalender – noteer alvast in je agenda 

01-09-18 Het 1e KNVB speelweekend is zaterdag 1 en zondag 2 september. Het 
seizoen start met drie weekenden bekerwedstrijden. 

05-09-18 19.00 uur: Informatieavond voor alle jeugdleiders en -trainers met 
belangrijke informatie voor het nieuwe seizoen.  

22-09-18 Start competitie voor de meeste teams 

08-10-18 Algemene Ledenvergadering HSV.  Het bestuur presenteert de 
jaarcijfers over seizoen 2017-2018 en legt de begroting voor 2018–
2019 aan de leden voor. Wil jij ook meepraten en meebeslissen over 
onze vereniging? Kom dan naar de Ledenvergadering. De definitieve 
uitnodiging en agenda volgen omstreeks 17 september 2018 

 

 

 

 

 

 

 Tot ziens op De Basis! 
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