Informatieboekje HAVAS
Met dit boekje willen we je informatie geven over het lidmaatschap van onze vereniging en
alles wat daarbij komt kijken.
HAVAS is een vereniging waarin plezier en sportieve prestaties hand in hand gaan, we hopen
dat jij dat ook zo zult gaan ervaren en wensen je veel plezier toe.
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Lidmaatschap
Iedereen kan lid worden, ongeacht leeftijd, geslacht of geloofsovertuiging. Er zijn verschillende
manieren om lid te worden namelijk:
• Er kan gekozen worden voor een spelend lidmaatschap (waarbij deelgenomen kan
worden aan wedstrijden).
• Een niet-spelend lidmaatschap, waarbij alleen kan worden getraind.
• Een lidmaatschap zodat je een vrijwilligers- of bestuursfunctie kan bekleden.
• Je kunt ook donateur of vriend worden.
• Tenslotte heeft Havas ook een G-team, voor sporters met een verstandelijke
beperking.
Het lidmaatschap gaat in zodra het inschrijfformulier, inschrijfgeld (€5,-) en 1 pasfoto zijn
ontvangen door het Ledensecretariaat. Je mag competitiewedstrijden spelen zodra je een
bevestiging van het Ledensecretariaat hebt gekregen.
In welke categorie je wordt ingedeeld is afhankelijk van je leeftijd op de peildatum 1 januari.
Het is belangrijk dat Havas over de juiste contactgegevens van haar leden beschikt, zorg er
dus voor dat je wijziging hierin (adres, e-mailadres, telefoonnummer) altijd zo snel mogelijk
doorgeeft aan het ledensecretariaat.

Opzeggen
Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap duurt tot het eind van
een verenigingsjaar en wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd. Opzeggen moet vóór
1 mei, schriftelijk bij het Ledensecretariaat. Zeg je na 1 mei je lidmaatschap op, dan ben je
verplicht om de contributie voor het volgende seizoen te voldoen. Bij tussentijdse beëindiging
blijf je contributie verschuldigd tot het einde van het lopende seizoen (1 juli), behoudens door
het bestuur bekrachtigde uitzondering.

Contributie
De contributie voor elk lid van onze vereniging wordt jaarlijks tijdens de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld. De contributie wordt via automatische incasso maandelijks
geïnd. Zonder automatische incasso moet de contributie voor het seizoen begint in één keer
betaald worden.
De actuele contributie vind je op onze website http://www.hvhavas.nl/lidmaatschap/
Voor minder draagkrachtige gezinnen is er de mogelijkheid een bijdrage via het
Jeugdsportfonds krijgen. Als je hiervoor in aanmerking wil komen, neem dan eerst contact op
met school en vervolgens met de penningmeester. Uiteraard worden dergelijke verzoeken
discreet behandeld.
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Vrijwilligersbijdrage
Naast de contributie betaalt ieder lid een vrijwilligersbijdrage van € 50,- wordt aan het begin
van het seizoen per incasso eenmalig geïnd. Deze is terug te verdienen door je minimaal 15
uur per jaar in te zetten voor de vereniging.

Privacy
HV Havas is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Er wordt binnen HV
Havas gewerkt met persoonsgegevens van leden, sponsors, vrijwilligers, donateurs en andere
betrokkenen. Persoonsgegevens worden verzameld bij deze mensen voor het goed uitvoeren
van de verenigingstaken. Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat HV Havas
zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.
Dit privacyreglement van HV Havas is in lijn met de relevante lokale, regionale, nationale en
Europese wet- en regelgeving.
Zie ook: www.hvhavas.nl/privacy-verklaring/

Communicatie
We communiceren via e-mail, website en Facebook.
Website: www.hvhavas.nl
Facebook: HAVAS Almere (besloten groep)
Mailings. Bij aanmelding heb je aangegeven of wij je mogen mailen. Als dat mag, dan ontvang
je ook informatie in je mailbox. LET OP: deze e-mails kunnen in je spambox komen!
Kantine: in geval van speciale evenementen (ledenvergadering, toernooien, feesten) worden
er ook aankondigingen in de kantine opgehangen.

In welk team speel je?
De Technische Commissie (TC) deelt in overleg met de betreffende trainers en coaches de
teams zo zorgvuldig mogelijk in. In welk team je wordt ingedeeld is onder andere afhankelijk
van je leeftijd.
In het geval er meerdere teams bestaan binnen één leeftijdscategorie, wordt bij de
teamindeling ook gekeken naar de kwaliteiten van de spelers. Bij de jonge jeugd (t/m 12 jaar)
wordt ook gelet op sociaal emotionele coherentie in teams.

Wedstrijden
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De wedstrijden worden (veld- en zaalseizoen) op zaterdag en zondag gespeeld. De jeugd t/m
C speelt bij voorkeur op zaterdag. Er zijn verenigingen die ook met de jongste jeugd alleen op
zondag spelen, dus soms speelt onze jeugd ook op zondag. Daarnaast zijn er verenigingen
die vanuit hun geloofsovertuiging alle wedstrijden op zaterdag spelen, ook jeugdwedstijden
kunnen in dergelijke gevallen op zaterdag(avond) worden gespeeld.
Handbal is een teamsport, je coach rekent op jou voor elke wedstrijd. Kun je toch eens een
keer niet spelen, geef dat dan zo snel mogelijk door aan je coach, zodat de hij/zij nog voor een
vervanger kan zorgen. Uiteraard meld je je niet te snel af, want je dupeert er je team mee!
Bij uitwedstrijden verzamelen de meeste teams op een centrale plek, in overleg met de coach.
We verwachten van ouders van jeugdleden dat ze zelf voor vervoer zorgen. In de praktijk gaan
veel ouders gezellig mee naar de uitwedstrijden. Mocht het desondanks voorkomen dat er bij
een uitwedstrijd geen vervoer beschikbaar is, dan dient dit binnen het team zelf te worden
opgelost. De vereniging organiseert geen vervoer naar wedstrijden van spelers of
ouders/supporters.
Aan ouders van jeugdleden vragen we om hun kind zoveel mogelijk te stimuleren, ook wat
betreft de training. Kom zelf ook kijken bij wedstrijden! Onze ervaring leert dat kinderen dit erg
op prijs stellen en tijdens de wedstrijd beter handballen.

Veldseizoen
Het veldseizoen loopt van eind augustus tot half oktober en van eind maart tot half juni. Alle
thuiswedstrijden en trainingen tijdens het veldseizoen vinden plaats op Sportpark Klein Brandt
(Muziekwijk). Op dit sportcomplex zijn twee handbalvelden en daar is ook onze eigen kantine.

Zaalseizoen
Het zaalseizoen loopt van half oktober tot eind maart. De thuiswedstrijden worden gespeeld in
sporthal Stedenwijk, Kampenweg (Almere Stad), behalve de veteranen, die spelen op
woensdagavond in sporthal Indische Buurt (Almere Buiten)..

Ons handbaltenue:
•
•

Geel shirt
Blauwe broek

De tenues zijn eigendom van de vereniging en worden aan het begin van het seizoen aan de
coaches gegeven. De tenues blijven bij elkaar in een tas van het team, het wassen gebeurt
doorgaans bij toerbeurt door leden van het team of door hun ouders.
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Aan het eind van het seizoen wordt de tas met tenues door de coach ingeleverd, zodat
gekeken kan worden wat er eventueel vervangen / hersteld moet worden. Een tenue gaat
doorgaans drie jaar mee.

Trainen
Kom zoveel mogelijk trainen, dit is niet alleen goed voor je eigen ontwikkeling, maar ook van
belang voor de groei en ontwikkeling van je team. De training gaat altijd door, behoudens in
gevallen van extreme weersomstandigheden. Indien er een training wordt afgelast, dan word
je hierover tijdig door je coach of trainer ingelicht. Ben je zelf verhinderd om bij een training te
zijn, dien je dit tijdig zelf te melden bij je trainer.
Tijdens het veldseizoen worden alle trainingen gegeven op het Sportpark Klein Brandt, in het
zaalseizoen wordt er in verschillende zalen getraind, de meeste trainingen vinden plaats in
onze thuishal, Sporthal IndischeBuurt. In het trainingsschema staat wanneer en waar je moet
trainen. Zorg er voor dat je altijd ruim om tijd aanwezig bent, zodat de training op het
aangegeven tijdstip ook echt kan beginnen.
In de schoolvakanties wordt er, behalve door de Heren- en Damesselectie, niet getraind.

Gedrag
Wij verwachten van onze leden, supporters en bezoekers dat zij respectvol met elkaar en
met onze vereniging omgaan.
Onze gehele accommodatie op Sportpark Klein Brandt is rookvrij, daarnaast is het niet
toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen in de kleedkamers. De horecamedewerkers
van Havas zien bovendien toe op het naleven van de regels rondom het schenken van
alcohol.
Op onze site vind je informatie over veilig sporten (http://www.hvhavas.nl/over-havas/veiligsporten/) en over ons beleid op het gebied van seksuele intimidatie
(http://www.hvhavas.nl/over-havas/veilig-sporten/beleid-sexuele-intimidatie/).

Supporters langs de lijn
Wij zijn trots dat tijdens de wedstrijden het veld en de sporthal gevuld is met enthousiaste
ouders, vrienden, familie en andere leden. Deze supporters moedigen fanatiek onze spelers
aan. Helaas slaat het enthousiasme ook wel eens om in commentaar op de scheidsrechters,
tegenstanders én eigen spelers. Wij vragen alle supporters om hier wel rekening mee te
houden. Vergeet niet: Iedereen staat voor zijn/haar plezier op het veld en een negatieve sfeer
past helemaal niet binnen onze vereniging!
Havas heeft als vereniging het convenant Sportiviteit & Respect van het Nederlandse Handbal
Verbond ondertekend. Door ondertekening van dit convenant verklaren verenigingen dat zij
Sportiviteit & Respect een belangrijke plaats gaan geven in hun beleid en zich daarmee zullen
houden aan de sportcode. De sportcode is een algemene gedragscode waarin de
handbalvereniging aangeeft actief te gaan zorgen dat iedereen binnen de club zich hieraan
houdt. Voor meer info, zie: www.handbalregels.nhv.nl/Fair-play/Convenant
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Boetes
Indien je in een wedstrijd een blauwe kaart hebt ontvangen (uitsluiting voor de wedstrijd +
rapport scheidsrechter) dan volgt er een beoordeling door de tuchtcommissie. Het NHV vraagt
jou in dat geval via mail om een reactie. De tuchtcommissie beslist op basis van het
scheidsrechtersrapport en de reactie(s) van de speler(s) en vereniging(en) over een eventuele
schorsing en/of boete voor de betreffende speler(s). Deze boete is altijd voor rekening van
de veroorzaker.
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Scheidsrechters
Afhankelijk van het aantal opgegeven teams in de ‘wedstrijdsport’ zijn wij verplicht om
bondsscheidsrechters te leveren aan het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Voor elk
seniorenteam (2e klasse of hoger) en A- B-C-jeugd (topklasse of hoger) één scheidsrechter.
De wedstrijden van onze overige teams moeten door eigen verenigingsmensen worden
gefloten. Hierbij geldt alleen de eis dat de scheidsrechter NHV-lid moet zijn en 14 jaar of ouder.
Je kunt deze wedstrijden eventueel met zijn tweeën fluiten. Dit is best leuk om te doen en je
leert er een hoop van. Ouders, spelers, ooms, tantes, iedereen. die belangstelling heeft voor
het volgen van de cursus of meer willen weten over de spelregels kunnen hierover geheel
vrijblijvend contact opnemen met de scheidsrechterscommissie (SKP).
Wij stellen de cursus verplicht voor de A & B-jeugd (15-18 jaar). Dit wil niet zeggen dat je ook
verplicht wordt om te fluiten maar we vinden het belangrijk dat je meer weet over de spelregels.
Dus hou jij van handbal en durf je beslissingen te nemen? Lijkt het je leuk om een belangrijke
rol tijdens wedstrijden te spelen? Kun jij die stoere verantwoordelijkheid aan? Dan hebben wij
je nodig, want nieuwe, enthousiaste scheidsrechters zijn onmisbaar! Aarzel niet, maar meld je
aan en ontdek hoe wij je bij de opleiding tot 'handbalscheids' kunnen helpen.
Seniorenteams zijn verplicht om thuiswedstrijden te fluiten. Indeling wie wanneer aan de beurt
is wordt met uitleg naar de coaches gestuurd.

Vrijwilligers
Uiteraard kan een vereniging uitsluitend draaien wanneer veel mensen bereid zijn om wat tijd
en energie te steken in de vereniging. Gelukkig maken vele handen licht werk en is het meestal
ook erg leuk om iets te doen. We rekenen op de ouders van de jeugdleden, de oudere jeugd
en op de senioren leden voor de verschillende taken die er liggen.
De functies variëren van bestuur, scheidsrechters, coaches, trainers, technische commissie,
horeca-mensen en nog veel meer vrijwilligers. Ben je geïnteresseerd in een uitdagenede
vrijwilligersfunctie, neem dan contact op met secretaris@hvhavas.nl.
Wij maken graag gebruik van specifieke kennis en vaardigheden van leden of ouders van
jeugdleden; vergeet daarom niet melding te maken van je opleiding, beroep of hobby!

Activiteiten
Naast het handballen is er ook aandacht voor andere ontspanning. Bijvoorbeeld het jaarlijkse
jeugdkamp met Pasen en het Fred Hartman Toernooi (familietoernooi voor jong en oud, voor
leden en niet-leden). De jaarlijkse Playback ook een goed bezocht evenement. Daarnaast
kunnen leden van Havas voor een kleine vergoeding de kantine huren voor besloten feesten.
Voorwaarden zijn te verkrijgen bij de kantinebeheerder.
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Sponsoring
Zoals veel sportverenigingen, probeert ook Havas de nodige sponsors aan zich te binden.
Hierbij is de doelstelling niet slechts het binnenhalen van (extra) financiële middelen, maar
zeker ook om het bedrijfsleven in de regio meer te betrekken bij het wel en wee van de
vereniging. Er zijn verschillende sponsormogelijkheden en voor elk budget is wel een
mogelijkheid voor geïnteresseerden om op welke wijze dan ook de vereniging als sponsor te
steunen. Zo kan men kiezen om hoofdshirtsponsor, teamsponsor of sponsor van een bepaald
team te worden. Mocht je iemand weten die jouw team in bijvoorbeeld trainingspakken,
inloopshirts of regenjacks wil steken of de club op een andere manier zou willen sponsoren,
neem
dan
gerust
even
contact
op
met
de
sponsorcommissie
(sponsorcommissie@hvhavas.nl).

Contactpersonen / e-mailadressen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische commissie
Algemene Zaken
Organisatie
Aangepast sporten
Ledenadministratie
Vertrouwenscontactpersoon
Sponsorcommissie
Kantine

voorzitter@hvhavas.nl
secretaris@hvhavas.nl
penningmeester@hvhavas.nl
TC@hvhavas.nl
algemeen@hvhavas.nl
organisatie@hvhavas.nl
aangepastsporten@hvhavas.nl
ledenadministratie@hvhavas.nl
vcp@hvhavas.nl
sponsorcommissie@hvhavas.nl

We hopen dat je na het lezen van dit informatieboekje enthousiast bent om nog jaren lang met
plezier bij onze vereniging actief en betrokken te zijn.
Mocht je ondanks bovenstaande informatie nu of in de toekomst vragen hebben, schroom dan
niet om deze te stellen aan je trainer, coach, een bestuurslid of een andere vrijwilliger. Ook in
geval van klachten, opmerkingen, ideeën en alle andere relevante en irrelevante zaken kan je
altijd iemand in de vereniging aanschieten.
Veel handbalplezier,
Bestuur HV HAVAS
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