INFORMATIEBLAD TONEGIDO

Welkom bij Handbalvereniging Tonegido.
Op dit blad vind je informatie over kleding, coach, bestuur, contributie en andere belangrijke zaken.

Kleding:
De kleding tijdens de wedstrijden is uniform, n.l.: Groen shirt, witte broek en witte sokken. Alle teams
hebben een shirtsponsor, dus je hoeft alleen voor een witte broek, sokken, witte kniebeschermers en
sportschoenen te zorgen. Enkele teams hebben ook gesponsorde broekjes, vraag even na of dit ook het
geval is met het team waar je in komt.
Chauffeurs:
Van ouders wordt verwacht, dat zij spelers vervoeren naar uitwedstrijden en toernooien. De coachen
regelen deze chauffeurs. U zal van de coach een lijst krijgen, kunt u niet rijden op een bepaalde datum,
ruil dan even met iemand anders. Lukt dit niet, licht dan de desbetreffende coach op tijd hierover in.
U moet natuurlijk wel een inzittendenverzekering hebben en voor de veiligheid van de kinderen: altijd
de gordels om!!!
Wedstrijden:
Op het moment dat je lid wordt van de vereniging is het ook wel bekend in welk team je komt te
spelen. De jeugdcommissie regelt, in overleg met trainers en coachen, de teamindelingen. Bij de coach
moet je afbericht doen voor de wedstrijden. Zodra je weet dat je niet mee kan doen, geef je dit zo snel
mogelijk door. In ieder geval voor donderdagavond. Vergeet dit niet, want er wordt op je gerekend!!
Bij thuiswedstrijden moet je een half uur voor aanvang aanwezig zijn zodat er na het omkleden nog
tijd is voor ingooien en warm lopen.
Bij uitwedstrijden houd je de vertrektijd aan van de coach en probeer je 10 minuten eerder aanwezig te
zijn, zodat het team op tijd kan vertrekken. Vertrekplaats is meestal vanaf de parkeerplaats bij de
handbalvelden. Den Oever en Westerland worden nog wel eens op een andere plaats opgepikt als men
bijvoorbeeld toch langs Den Oever moet of via Westerland, dit kan worden besproken met de coach.
Aanwijzingen van de coach en aanvoerder worden opgevolgd en de beslissingen van de scheidsrechter
ZONDER COMMENTAAR aanvaardt.
Men streeft om met optimale inzet de wedstrijden te spelen.
Bij aanvang van de wedstrijd controleert de scheidsrechter op sieraden, scherpe speldjes enz.
Oorbellen moeten uit of evt. afgeplakt worden. Probeer zoveel mogelijk sieraden thuis te laten en af of
uit te doen, dan kunnen ze ook niet kwijtraken. Heb je geld, fietssleutel of andere waardevolle dingen
bij je, geef deze dan af aan de coach. Dan hoeft het niet in de kleedkamer te blijven liggen.
Neem eventueel een bidon of fles mee om tijdens de wedstrijd uit te drinken.
Na de wedstrijd is het de bedoeling dat er wordt gedoucht. Neem daarom schoon ondergoed en sokken
mee. Badslippers zijn ook aan te raden. Heb je problemen met douchen, meldt dit dan even aan de
coach.
De wedstrijd gaat altijd door, ook bij slecht weer!! Alleen bij onweer wordt de wedstrijd afgelast.
Informatie over wedstrijden en uitslagen kunt u ook vinden op www.handbal.nl / www.hvtonegido.nl

Trainingen:
Van de leden wordt verwacht om zoveel en zo intensief mogelijk de trainingen te bezoeken. Het kan
voorkomen, dat nieuwe leden eerst enige tijd meetrainen, alvorens competitie te gaan spelen.
Als men niet kan komen trainen meld men dit dan tijdig bij de coach. Bij een tekort aan spelers kan
het namelijk zijn dat de training af wordt gelast. Vooral als je van verder weg komt is het fijn om niet
voor niets te hoeven komen.
Van eind maart tot half oktober wordt er buiten getraind. De maanden ertussen trainen we in de
sporthal. De juiste data worden vermeld op de website evenals de trainingstijden veld en zaal. De
trainingstijd en/of -dag buiten kan afwijken van die van binnen. Zorg dat je omgekleed klaarstaat op
de tijd dat de training aanvangt.
Kleed je goed tegen de kou en het liefst in laagjes, zodat je eventueel iets uit kan trekken als het te
warm wordt en weer aan kan trekken als je even wat minder intensief bezig bent.
Neem eventueel een bidon of flesje drinken mee voor de trainingen, zeker als het warm weer is.
De training gaat altijd door, ook bij slecht weer!! Alleen bij onweer wordt de training afgelast. In
overleg met de trainer kan wel de trainingstijd worden verkort.
In de schoolvakanties hebben alleen de C-, B- en A-jeugd en senioren trainen. Tijdens de kerstvakantie
kan het zijn dat ook de C, B en A jeugd geen training hebben. Dit ligt aan de dagen dat het Kerst of
Nieuwjaar is. Dit gaat in overleg met de trainers van de teams.
Trainers:
Wij verlangen van de trainers die met jeugdteams gaan werken een VOG verklaring.
Contributie:
De contribute hangt af van je leeftijd. Met ingang van het seizoen 2008/2009 zijn wij overgestapt op
incasso machtigingen voor de contributie. Dit houdt in dat je een machtiging voor ons ondertekend (of
de ouders/verzorgers indien jonger dan 16 jaar) en dat wij de bank opdracht geven om per kwartaal
(Inning rond 22-1 / 22-4 / 22-7 en 22-10) de contributie van uw rekening af te schrijven. Dit heeft
voor ons het voordeel dat eventuele verhogingen in verband met leeftijd of contributieverhoging
(wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering) doorgevoerd kunnen worden zonder dat u
hiervoor iets hoeft te doen. Binnen 8 weken kunt u het bedrag terug laten storten indien u het niet eens
bent met een afschrijving. Neem dan altijd even contact op met de penningmeester.
De incassomachtiging wordt beeindigd als u uw lidmaatschap opzegt.
Opzeggen moet voor 1 april gebeuren.
Afmelden na 1 april heeft tot gevolg dat men de contributie voor het volgende seizoen moet betalen.
Blessureregeling:
Wij hebben binnen onze vereniging een blessureregeling ingesteld. Deze houdt in, dat als een speler
langer dan 3 maanden geblesseerd is, deze een deel van de contributie terug kan ontvangen. Blessures
moeten door de coachen doorgegeven worden per e-mail via tonegido@handbal.nl. Vooraf wordt de
hele contributie betaald. Achteraf zal worden bekeken wat men terug kan ontvangen. Daartoe is het
belangrijk dat de coachen de juiste informatie doorgeven. Ook wanneer men wel weer gaat trainen,
maar nog niet speelt. In het Huishoudelijk Reglement staat de Blessureregeling omschreven.
Nieuwsbrief:
Leden ontvangen van ons maandelijks een nieuwsbrief met belangrijke informatie zoals oud papier
schema, zaaldienst en terreindienst en belangrijke wijzigingen of mededelingen en leuke weetjes.
Geeft u daarom een mailadres op waarop u deze kan ontvangen. Eventueel kunnen ook andere
familieleden de nieuwsbrief ontvangen door aanmelding via onze website www.hvtonegido.nl
Website en Facebookpagina:
Op www.hvtonegido.nl vind u alle informatie over trainingen en wedstrijden, oud papier ophalen,
terreindienst, zaaldienst, teams en wedstrijdverslagen. Kijk hier eens regelmatig op. Wij hebben ook
een Facebookpagina. Ook hierop staat veel informatie, wedstrijdverslagen en nieuwtjes!

Oud papier ophalen + Vrijwilligerstaak ”Verplicht maar ook gezellig!”:
Omdat wij allemaal graag willen dat iedereen kan blijven genieten van de sport is het verplicht dat alle
ouders van jeugdleden en alle senioren leden tenminste één vrijwilligerstaak op zich nemen. Dit is niet
alleen een must om de taken binnen een vereniging te verdelen maar ook nog eens heel gezellig.
Er zijn diverse taken die men op zich kan nemen.
Een belangrijke financiele ondersteuning van de vereniging is het ophalen van oud papier. Wij halen
samen met Succes en de Wironruiters oud papier op binnen de gemeente Wieringen. Dit gebeurd
iedere 14 dagen. Tonegido levert 1x per maand 5 mensen hiervoor. Heren leden vanaf 18 jaar en
ouders van jeugdleden zijn verplicht om te lopen. Men wordt ingedeeld voor het oud papier lopen.
Degenen die beslist niet kunnen lopen en dit aan hebben gegeven via het antwoordstrookje wordt
verzocht om op het vrijwilligersformulier aan te geven dat men een kantinedienst wil draaien of een
andere vrijwilligerstaak aankruisen. Zie daarvoor de vrijwilligers lijst.
Wijzigingen voor het lopen van oud papier (de loper moet zelf een vervanger regelen!!) kan men
doorgeven aan Yvette Cornelissen 06 1216 6647 of via tonegido@handbal.nl.
Zaaldienst:
Een schema van de zaaldienst staat aan het begin van het zaalseizoen op de website. Hou deze goed in
de gaten want eventuele wijzigingen komen er ook in te staan. Bij wijzigingen op het laatste moment
wordt de zaaldienst die dan staat gebeld. Onderling ruilen kan natuurlijk. Dat moet dan ook even
worden doorgegeven aan Mariska Schouten - 06 4561 0361 of via tonegido@handbal.nl. Dit ook in
verband met het doorbellen bij eventuele wijzigingen.
Terreindienst:
Bij veldwedstrijden wordt er terreindienst gedraaid. De dames zullen hiervoor ingedeeld worden.
Schema staat op de website vermeld.
De sleutels voor de zaterdagdienst kunnen worden geregeld met Mariska Schouten.
De zondagdienst wordt geregeld door Fanja Jochems
Wet op Privacy:
Tonegido is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor
haar activiteiten. Daarom willen wij u in ons privacy beleid heldere en transparante informatie geven
over de wijze waarop Tonegido persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.
Social Media:
Tonegido informeert graag, via het web en de eigen Facebook pagina, onze leden en bezoekers van de
website. Tonegido heeft als beleid dat niet relevante of beledigende teksten worden verwijderd door de
beheerders. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media
kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Tonegido volgt actief hiervoor het internet en social media
kanalen, zoals Facebook.
Tonegido behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren.
Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.
Op de website van Tonegido treft u een aantal links aan naar andere websites. Tonegido kan echter
geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.
Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze
kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen
verbeteren.

Dagelijks Bestuur (per 25-10-2017):
Voorzitter / Raad van Toezicht Sporthal
Penningmeester / contributies
Secretaris

: Gert-Jan Poortman
: Yvette Cornelissen
: VACANT

tel. 593225
tel. 06 1216 6647
tel.

Algemeen Bestuur:
wedstrijdsecretaris senioren en recreanten / PR
Terreinbeheer
PR / indeling zaal- en terreindienst
Jeugdvoorzitter

: Joke van Treijen
: Arjan Slaghekke
: Mariska Schouten
: Petra Lont

tel. 06 4615 4296
tel. 06 4928 8352
tel. 06 4561 0361
tel. 06 2266 3625

Scheidsrechtermentor jeugd
Indeler scheidsrechters
Website
Ledenadministratie / zaalinhuur en kleedkamers
Oud papier
Wedstrijdsecretariaat jeugd

: Gert Prins
: Mariska Schouten
: Petra Lont
: Fanja Jochems
: Yvette Cornelissen
: John Riemersma

tel. 593739
tel. 06 4561 0361
tel. 06 2266 3625
tel. 06 1552 5819
tel. 06 1216 6647
tel. 06 4305 3337

Vertrouwenspersoon voor onze vereniging

: Gert Prins

tel. 593739

Algemeen mailadres tonegido@handbal.nl
De secretaris stuurt de mail door aan desbetreffende persoon.
Wij hebben een digitaal fotoarchief wat u kunt vinden op www.tonegidoarchief.nl
Archief Beheerder is Berna Wagenaar – 06 2748 8019

Veel handbalplezier bij Tonegido!!

