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* Bericht van het Bestuur 

 

Beste HSV Wasmeer leden, ouders en supporters, 

Het nieuwe jaar is van start gegaan, 2021 kan alleen maar 

beter worden dan 2020. Het vraagt alleen enorm veel 

geduld. Dit is soms enorm irritant, ondanks alle 

rechtvaardigingen voor de status quo van de lockdown 

waarin we nu zitten. De maatregelen ter bestrijding van het 

coronavirus leggen ook onze vereniging beperkingen op. 

Gelukkig gaan we met muizenstapjes de goede kant op, het 

vaccin tegen het coronavirus is nu in ons land en de 

vaccinatie is gestart.  

Dit kan alleen maar betekenen dat we in 2021 elkaar weer kunnen gaan ontmoeten bij HSV 

Wasmeer. Laat dit perspectief ons licht aan het eind van de tunnel zijn. Ik wens u in ieder 

geval een gezond, sportief en gelukkig 2021 toe en hoop dat u allemaal zo snel mogelijk 

weer op ons mooie complex mag zijn. 

Corona eist zijn tol 

Binnen onze vereniging zijn zeer veel leden ziek geweest of zijn ziek door besmetting met 

het coronavirus. Vaak duurt het herstel van deze besmetting heel erg lang. Wij willen 

iedereen steunen tijdens de ziekte of in het herstel na de ziekte. Het besef is er dat dit niet 

meevalt en een enorme inspanning vraagt, maar wij steunen elkaar hierin! 

Een speciaal moment van herdenking is er voor de zaalvoetbalscheidsrechter van HSV 

Wasmeer Gosse Gijzen. Hij overleed op 64 jarige leeftijd aan het corona virus. Uiteraard 

condoleren wij de familie met dit enorme verlies.  

Onze zaalvoetballers / zaalvoetbalsters zullen Gosse enorm missen!  

 

 

 

 

 

 

 



We zijn van start in 2021, blijf sporten! 

De huidige maatregelen binnen de lockdown blijven van kracht. Maar hier zit ook goed 

nieuws aan vast, we kunnen buiten blijven sporten. Juist in tijden van beperking van de 

sociale contacten is het sporten een enorm mooie manier om verantwoord samen te zijn en 

te genieten van uw sport. Dit kan momenteel in drie kaders: 

1. De jeugd tot en met 17 jaar mag trainen en onderling wedstijden spelen 

2. De bootcamp voor volwassenen wordt gehouden 

3. De senioren mogen in tweetallen hun trainingen uitvoeren. 

Het is uniek dat iedereen, onder een bewezen goed werkend coronaprotocol, lekker kan 

blijven sporten op ons mooie complex. We zitten nu enorm veel binnen, laat daarom uw 

zoon, dochter of echtgenoot lekker sporten bij HSV Wasmeer. De faciliteiten zijn er, de 

trainers staan ervoor gereed en onze vrijwilligers begeleiden iedereen fantastisch. 

Belangrijk is wel dat ieder lid, iedere ouder of supporter zich aan de regels houdt en de 

afspraken nakomt, dat betekent namen opgeven aan de coördinator, de deelnemers zich 

juist en op tijd melden en elk lid zich houdt aan het protocol. Bij vragen helpen wij 

iedereen. Overleggen is beter dan zelfstandig acteren, dat past niet binnen onze vereniging. 

Onze dank is groot voor deze sponsors! 

Gelukkig blijven ook de sponsors ons enorm steunen, tijdens de oliebollenactie gaf 

winkelcentrum Seinhorst ons boodschappentassen. Udo Minne (installatiebedrijf 2twins) 

heeft opnieuw een bijdrage geleverd voor trainersjassen, Maarten Wets (timmerbedrijf 

Maarten Wets) heeft opnieuw materialen geschonken en de Pollux kanjers hebben een 

financiële bijdrage gegeven voor de aankoop van goaltjes. Wij zijn met zijn allen enorm blij 

met deze kanjers, juist in financieel zware tijden is deze steun hartverwarmend en zeer 

welkom. Langs deze weg wil ik onze sponsors bedanken voor hun hulp op het moment dat 

HSV Wasmeer het keihard nodig heeft. 

 

 

 

 

  

 

 



De contributie is cruciaal 

Gelukkig hebben heel erg veel leden van onze vereniging hun contributie betaald. Dat is 

cruciaal om de vereniging alle rekeningen te kunnen laten betalen. Denkt u alleen al aan de 

energierekening om de veldverlichting elke avond te kunnen laten branden. Ook moeten 

wij onze lonen van onze trainers betalen en uiteraard de huur van de velden. Er wordt alles 

aan gedaan om zo zuinig mogelijk te leven en elke euro wordt drie keer omgedraaid 

alvorens uit gegeven te worden. Daarom vragen wij aan alle leden om hun contributie te 

blijven betalen, het is onze enige inkomstenbron en voor zover we nu kunnen beoordelen 

blijft dit ook even zo. 

 

 

 

 

 

 

 

Wasmeer Events gaat ook los in 2021 

Kerstvrouw Fleur Moerings was onze Wasmeer-ster bij de Masked Singer 2020, de 

waanzinnig veel bekeken uitzendingen waren een doorslaand succes. Op 30 december zijn 

er in ons Paviljoen 2200 oliebollen gebakken en verkocht. Een kleine honderd mensen 

kochten ze en waren enorm tevreden over deze vier sterrenkwaliteit Wasmeer oliebol. 

Gelukkig gaan we door in 2021! Wij vinden het contact met u enorm leuk. Events-Captain 

Gerwin Bottenheft heeft nu vers van de pers de beeldschermbingo aangekondigd. Dat 

betekent op korte termijn een waanzinnig event via uw telefoon, ipad of laptop! De 

bingoballen zijn al aan het warmdraaien, wij rekenen uiteraard op jullie deelname! 

Tenslotte 

Laten we met elkaar de overtuiging hebben, dat we het samen kunnen redden. De situatie 

waarin we nu zitten is uniek in de geschiedenis van ook onze vereniging. Wij moeten de 

positieve aspecten uit de huidige situatie halen en dat we kunnen blijven sporten. Op 

Anna’s Hoeve wordt er zeven dagen in de week gezond en vol positieve energie gesport. 

Laat dit uitgangspunt het credo zijn om met elkaar, eendracht maakt niet voor niets macht, 

de eerste maanden van 2021 door te komen. 

 

Namens HSV Wasmeer, 

Hans Haselager, voorzitter  


