
 
 
 
 

 
 

Hallo, Welkom bij HV Born 
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Fijn dat je voor onze sport en vereniging gekozen hebt. Om er samen een leuke en 

sportieve club van te maken hebben we binnen de vereniging enkele afspraken gemaakt; 

 

 Handbal is een teamsport en alleen samen kunnen we er een hecht team van maken, 
daarvoor hebben we elkaar allemaal nodig. 

 Het hoofddoel is om de kinderen met veel plezier te leren handballen. Sportiviteit is 
daarbij het allerbelangrijkste ! 

 Om goed te kunnen trainen, is het handig als de kinderen een handbal-outfit aan 
hebben, dat houdt in…  T-shirt, broekje en gymschoenen (stevige zool, géén 
ballet/turnschoenen), een eigen bal is ook handig. 

 Laat u kind graag ongeveer 10 minuten voor de training aanwezig zijn, zodat we op tijd 
kunnen beginnen, een uurtje trainen vliegt voorbij. 

 Om ervoor te zorgen dat uw dochter geconcentreerd mee kan trainen en tijdens de             
wedstrijden aandacht voor de coach heeft, wil ik u vragen tijdens trainingen en 
wedstrijden geen commentaar te leveren, komen kijken mag altijd. Positief 
aanmoedigen tijdens wedstrijden is natuurlijk prima.  

 Als trainer/coach hoor ik graag van u als er iets bijzonders is met u kind of als u ergens 
niet tevreden over bent. 

 De ouders rijden om beurten naar uitwedstrijden, daar krijgt u een schema van, mocht 
u een datum niet kunnen, probeer dan zelf met een andere ouder te ruilen.  

 Vanaf de E/D-jeugd wordt er van de kinderen verwacht dat er na het trainen en/of na 
een wedstrijd gedoucht wordt, dit in verband met hygiëne en de groepsbinding.  

 Motiveer uw dochter om altijd aanwezig te zijn. Wilt u hier ook a.u.b. rekening mee 
houden bij het maken van afspraken en houden van feestjes e.d.  

 Indien uw dochter een keer echt niet kan komen naar een training of wedstrijd meldt 
haar dan tijdig af, graag telefonisch of per mail.  

 De teamindeling wordt voor elk seizoen bepaald door de trainers. Er wordt o.a.  
gekeken naar:  leeftijd, inzet, ontwikkeling en trainingsopkomst. 
Overweegt u kind om te stoppen met handballen geef dat dan tijdig 
aan i.v.m. de teamindelingen die gemaakt worden.  

 Boetes opgelegd door het NHV (bijv. bij een rode kaart), worden 
niet door de vereniging betaald. Deze kosten zijn voor rekening van 
de speelsters zelf. 

 Zoals gezegd, handbal is een teamsport en wij willen er graag samen 
met u en uw kind een sportieve en gezellige vereniging van maken.  


