
Nieuwsbrief 09 HSV Wasmeer 

 

* Bericht van het Bestuur 

 

Beste Wasmeerders, 

De eerste trainingen en wedstrijden liggen achter ons. Ook is onze kantine weer open en 

hebben wij ons terras extra gezellig gemaakt. Kortom de weg naar de nieuwe competitie 

ligt open en wij zijn blij dat u weer bij onze vereniging kunt komen. Onmiskenbaar vraagt 

deze tijd helaas aanpassingen en nieuwe regels, dat valt soms echt niet mee, maar om onze 

vereniging open te houden zijn deze helaas nodig. 

 

Ongenode gasten 

Wij wonen als HSV Wasmeer in een mooie omgeving,  

met heel veel natuur. Helaas levert dit ook wel eens  

ongenode gasten op. Inmiddels hebben engerlingen  

(waanzinnig vervelende soort larven) zich in onze  

grasvelden genesteld. De kraaien vinden deze  

engerlingen erg lekker en zij maken enorme gaten in  

onze velden. Dit betekent dat veld 3 onbespeelbaar  

is en we op de andere grasvelden reparaties moeten  

uitvoeren. Het is dus af en toe passen en meten om  

iedereen te laten voetballen, maar ik reken op  

eenieders flexibiliteit en hulp. 

 

 



Veiligheidscheck corona en veilig op reis! 

Voor ons hele complex gelden de nieuwe voorwaarden, zoals in nieuwsbrief 8 beschreven. 

Hier valt ook het rookverbod onder (behalve in de blauwe zone) en alle regels voor gebruik 

van onze kantine en terras. Lees deze svp nog een keer goed door. Inmiddels is er ook een 

voorwaarde bijgekomen en dat is de veiligheidscheck. Deze vindt u bij de ingang van de 

kantine, waar onze looproute start. Vul de check in, een kleine moeite voor u, een grote 

hulp voor iedereen. Tevens is het voor heel veel mensen lastig om te begrijpen dat je niet 

mag staan in de kantine en op het terras. Dit zijn geen verzinsels van te ijverige Wasmeer 

bestuurders, maar regelgeving vanuit de rijksoverheid. Bedenk dit als we elkaar aanspreken 

op elkaars verantwoordelijkheden. 

 

 

 

Ook zijn er vragen over het vervoer naar de uitwedstrijden, hiervoor geldt dat een 

mondkapje geadviseerd wordt als mensen in een auto reizen en zij niet tot hetzelfde 

huishouden behoren. Dit is een advies van de rijksoverheid, je krijgt dus geen boete als je 

geen mondkapje draagt, maar het wordt om gezondheidsredenen aangeraden. 

Als we elkaar helpen en doorzetten kunnen we samen als Wasmeerleden er zorg voor 

dragen dat het virus zich niet meer kan verspreiden! 

De Wasmeerclubkaart is er! 

Onze kantine is sinds kort uitgerust met een nieuw kassasysteem. Voordeel van het nieuwe 

systeem is dat we nu ook onze eigen Wasmeer clubkaart hebben. Iedereen kan nu betalen 

met deze kaart. Handig voor u en voor uw kinderen! Geen gedoe met geld en onze 

Wasmeer kinderen kunnen veilig een consumptie kopen. Graag een kaart hebben? Neem 

contact op met Barbara Kinsbergen.  

 

 

 



Uitgifte nieuwe kleding 

Nog meer goed nieuws! De nieuwe Wasmeer kleding is er! De komende weken worden alle 

voetbalteams voorzien van nieuwe kleding (nieuw wedstijdtenue en presentatiepak). Houdt 

u heel goed de berichtgeving hieromtrent in de gaten. Onze handballers worden ook niet 

vergeten, want er is nog heel veel goede kleding vanuit onze oude tenues. Dit seizoen krijgt 

onze handbaltak deze kleding met presentatiepakken. Dit betekent dat onze handballers er 

nu ook uniform super uitzien. 

 

 
 

Wilt u vrijwilliger bij ons worden? 

 

In deze tijd hebben we weer gemerkt dat een goede bezetting van onze vrijwilligerstaken 

essentieel is. Samen met zo’n 60 ouders hebben we twee maanden lang de coronacrew bij 

trainingen voor U en uw kind kunnen verzorgen. Zonder die mensen en de vaste 

vrijwilligers is het niet mogelijk om een club te runnen. Wij doen een beroep op alle ouders 

en leden om ons te helpen ook dit seizoen weer op alle gebieden goed bezet te zijn.  

 

Daarvoor zoeken we alle mensen die bereid zijn om vier uurtjes per maand of meer 

vrijwilligerswerk te doen. Denk aan bardiensten, commissie van ontvangst, scheidsrechter 

bij pupillenwedstrijden of met behulp van een cursus ook bij junioren of senioren. Verder 



zoeken we altijd vlaggers, leiders, trainers en coaches. Op alle fronten is uw hulp gewenst. 

Mail met vragen of uw beschikbaarheid met vrijwilligerszaken@wasmeer.nl en wij nemen 

contact met U op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer vast in de agenda: DORPSKRAKER op zaterdag 29 augustus 

 

            BEKERWEDSTRIJD 

             ZATERDAG 29 AUGUSTUS 

                SPORTPARK ANNA’S HOEVE 

            AANVANG 14:30 UUR 

MET

 

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 vooruit door te betalen. Wel verhoogt HSV Wasmeer haar contributie dit jaar niet en 

houden wij de te betalen bedragen op het niveau van vorig seizoen. 

Namens HSV Wasmeer, 

Hans Haselager, voorzitter 
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