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* Bericht van het Bestuur 

 

Beste Wasmeerders, 

Elke avond en op zaterdag de gehele dag sporten onze hand- en voetballers volop op ons 

complex. Volgens ons Wasmeer protocol slaan wij met zijn allen ons door de coronacrisis 

heen! Het is verheugend en bemoedigend dat bijna al onze leden weer met veel 

sportplezier gebruik maken van ons mooie complex. 

Even uitrusten, dus SUMMERBREAK 

Elke dag zijn er vele vrijwilligers bij HSV Wasmeer om er zorg voor te dragen dat iedereen 

kan sporten. Wij zullen dit ook met zijn allen tot en met zaterdag 4 juli blijven doen. Dan 

gaan we even vier weken dicht. Vanwege de maatregelen - noodzakelijk genomen door het 

corona virus - moeten wij volgens het protocol werken. Dit betekent dat tijdens de sluiting 

er geen enkele trainingsactiviteit op ons complex mogelijk is. Jammer, maar het is niet 

anders! Gelukkig er gloort hoop, want vanaf maandag 3 augustus starten wij onze 

activiteiten weer op. Houdt aub goed de mededelingen van uw coördinator in de gaten, 

want er kan eerder gestopt en/of later gestart worden, dit hangt af van de leeftijdsgroep 

waarin men sport. 

 

 



Help Wasmeer vooruit, betaal je contributie 

Natuurlijk maken wij kosten. De energierekening, salarissen en inkoop van diverse 

materialen lopen gewoon door. Het is vrij duidelijk dat onze inkomsten opgedroogd zijn. 

Daarom starten wij met de inning van de contributie per half augustus, u helpt Wasmeer 

enorm door die contributie te betalen. Al dan niet in termijnen. HSV Wasmeer verhoogt de 

contributie dit jaar niet. We houden de te betalen bedragen op het niveau van vorig 

seizoen. 
 

JSF 

 

Mocht de coronacrisis of andere omstandigheden ervoor zorgen dat het op dit moment 

niet mogelijk is om de contributie en sportspullen voor uw kind te betalen, doe dan een 

beroep op het Jeugdfonds Sport & Cultuur Hilversum.  Contactpersoon is daar Jur Elzinga op 
j.m.elzinga@hilversum.nl  

Een ouder kan zelf geen aanvraag doen. Dat is een juf, meester, buurtsportcoach, 

schuldhulpverlener of medewerker van het sociale wijkteam. Dat noemen we een 

intermediair. Als de aanvraag is goedgekeurd, kun je dat afstemmen met de club. Doe dat 

vóór 1 september met contributiezaken@wasmeer.nl 

 

Samenwerking met FC Utrecht 

Ook hebben wij u laatste nieuws te melden! HSV Wasmeer gaat een 

samenwerkingsovereenkomst aan met FC Utrecht. Juist op het gebied van 

voetbaltechnische ontwikkeling biedt deze samenwerking kansen voor onze voetballers! 

Ook kunnen onze trainers meedoen met de bijeenkomsten en deelstages door FC Utrecht 

georganiseerd. Wij houden u uiteraard op de hoogte! 
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Wij zijn gastvrij 

Zoals u al in de lokale pers heeft kunnen lezen, zijn wij een samenwerkingsverband 

aangegaan met het Alberdingk Thijm College (ATC). 1700 scholieren gaan op onze velden 

buiten sporten. Maar wij zijn als Wasmeerders gastvrij, want niet alleen de ATC scholieren 

sporten bij ons, maar ook de bootcamp van Ruben Assmann en sinds kort heeft ook 

volleybalvereniging VIF  een plekje gevonden. Door gesloten sporthallen kon  

volleybalvereniging VIF niet sporten, maar HSV Wasmeer heeft de volleyballers een mooi 

plekje gegeven tussen veld 4 en ons paviljoen. 

 

 

Vlnr Yiri Wullur (docent lichamelijk opvoeding), Eelke de Boer (rector), mascotte DAVY, Hans Haselager en Paul 

Steinpatz (namens HSV Wasmeer) 

In augustus gaan we weer los! 

Vanaf maandag 3 augustus starten wij dan het nieuwe seizoen. Wij willen dan vanaf deze 

datum op bepaalde momenten en volgens de laatste richtlijnen en eisen van de overheid 

ons paviljoen openstellen, zodat u eindelijk weer van onze fameuze hapjes en drankjes 

gebruik kunt maken.  

Maar voor het zover is, wens ik u een hele fijne en vooral gezonde vakantie toe! Rust lekker 

uit en tot ziens in augustus! 

Namens HSV Wasmeer 

Hans Haselager 

Voorzitter  


