Nieuwsbrief 12 HSV Wasmeer
* Bericht van het Bestuur
Beste Wasmeerders,
Dit afgelopen jaar stond in het teken van aangepast sporten of helemaal niet sporten. We
moesten ons aan regels houden beschreven in protocollen, dit alles om het corona virus
buiten de Wasmeerdeuren te houden. Wasmeerders konden niet allemaal naar hun cluppie
toe om sport te beoefenen, een drankje te drinken in onze kantine of hun ploeg aan te
moedigen. Deze enorme beperkingen hebben het ons niet makkelijk gemaakt. Toch kunt u,
peinzend onder de kerstboom, enorm trots zijn op uzelf! We hebben ons, met alle mitsen
en maren, er doorheen geslagen. Alle beperkingen opgelegd ter bestrijding van het
coronavirus hebben het ons niet makkelijk gemaakt, maar we laten ons als Wasmeerders
niet kisten en blijven onze club trouw!

Sport op ons mooie complex, sport lokaal!
Het gehele jaar zorgen zeer veel vrijwilligers, als coronacrew, trainer, leider, schoonmaker,
materiaalman, lijnentrekker of als vrijwilliger in onze kantine ervoor dat u kunt blijven
trainen bij onze vereniging. Wij vertalen altijd de laatste voorwaarden van de
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in ons protocol. Op dit moment voetballen en trainen
wij met onze leden tot en met 17 jaar. Elke week organiseren wij op zaterdag een compleet
wedstrijdprogramma. Ook doordeweeks trainen wij met alle meiden en jongens elftallen.

Voor onze leden vanaf 18 jaar is de viertallen training beschikbaar onder leiding van een
trainer/begeleider. Tevens verzorgt Ruben Assmann twee keer in de week een bootcamp
waaraan u mee kunt doen.

Wij zullen ook, zodra dit kan en mag, het protocol aanpassen op eventuele versoepelingen,
die landelijke en regionaal door overheidsinstanties worden toegestaan. Tevens heb ik
burgemeester Broertjes, voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, gevraagd
of wij in januari een pilot mogen starten om lokaal in Hilversum tegen elkaar te mogen
voetballen. Het is mooi als verenigingen in Hilversum vast tegen elkaar mogen oefenen. Dit
is geen belasting op het reisverkeer, biedt onze jongeren een sportieve uitdaging en is nog
lekker gezond in de buitenlucht ook!
Kortom zodra dit kan, houden wij u ook in 2021 op de hoogte. Er is tijdelijk wel even een
hele kleine winterstop, in de periode van Zaterdag 19 December 2020 tot en met Zondag 3
Januari 2021 wordt er niet gesport op ons Wasmeercomplex.

Investeren in ons technisch beleid
Op voetbaltechnisch niveau wordt momenteel hard gewerkt om zaken te optimaliseren.
Voor volgend seizoen hebben wij Martijn Caumon bereid gevonden om de functie
coördinator technische zaken in te vullen. Dit betekent dat wij onze trainers nog beter
kunnen gaan begeleiden in training, coaching en opleiding. Tevens hebben wij Erwin Arp
(hoofdtrainer dames/meiden) en Gavin Adema (hoofdtrainer Wasmeer 1 en 2
zaterdagselectie) bereid gevonden om deel te nemen in de Technische Commissie. Dat is
heel belangrijk, opdat wij de kennis en input vanaf het veld meteen invullen in ons beleid.
Investeren in ons technisch beleid is belangrijk om onze meiden en jongens nog beter te
maken!

Met oud en nieuw toch nog lol ?, Bestel de Wasmeer oliebol !!!
Een jarenlange traditie wordt voortgezet. Geen vuurwerk, Beperkt bezoek, maar wel de
Wasmeer oliebol voor de enorme stuntprijs van 10 stuks voor 7,00 euro. Zelf door onze
viersterren koks gebakken. Deze vrijwilligers staan op 30 December gereed om duizenden
oliebollen voor u te bakken. De opbrengst komt uiteraard onze vereniging ten goede, wij
kopen hier materialen voor onze trainingen voor! De oliebollen kunt u bestellen via onze
website www.wasmeer.nl

Wie wordt de Wasmeer Masked Singer 2020?
Inmiddels blijken heel veel Wasmeerders ook nog verborgen zangtalent te hebben.
Verkleed als kerstman of paashaas is de eerste editie van Wasmeer Masked Singers 2020
gestart. Een mega succes op social media. U kunt zelf uw eigen jury zijn door mee te
stemmen. Het is overduidelijk we hebben Davy, onze mascotte, als evenknie van Neil
Diamond. Dit kunt u, alleen beleven, bij een vereniging als HSV Wasmeer.
Tien bekende en minder bekende Wasmeerders zijn uit hun comfort zone gestapt en
hebben volmondig JA gezegd tegen dit fantastisch online event.
JIJ kunt de deelnemers nog steeds helpen op weg naar de grote finale die tussen kerst en
Oud & Nieuw zal plaatsvinden door een 👍 = 1 punt of een 💖 = 2 punten te geven via
onderstaande social media pagina's van Wasmeer Event. De deelnemers zijn jou dankbaar
voor je steun.

LIKE onderstaande pagina's en volg elke dag online de ontwikkelingen van dit evenement.
Dit spektakel is ook te volgen via onze website wasmeer.nl maar stemmen kan alleen via de
social media pagina's.
Facebook:
https://www.facebook.com/WASMEEREVENTS/
Instagram:
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=bbghb7cb06y9&utm_content=38fdolx
Hoe nu verder?
Tot en met donderdag 10 december 20.00u hebben de fans nog de tijd te stemmen via de
social media kanalen. Hierna wordt de stand opgemaakt en gaan we de nummers 9 en 10
uit de competitie halen en zullen de ontmaskeringsfilmpjes van deze twee karakters
gedeeld worden op social media en de website. Deze filmpjes worden op vrijdagochtend
11-12 gedeeld. Hierna gaan we het voorgaande kunstje nog twee keer herhalen. De
nummers 7 en 8 gaan we op vrijdag 18-12 ontmaskeren en op 23-12 gaan er maar liefst vier
karakters uit, zodat de absolute nummers 1 en 2 overblijven. De nummers 1 en 2 zullen dan
in de grote finale op 28-12 een duet zingen en dan gaan de telramen weer op nul. De fans
kunnen dan twee dagen massaal op hun favoriet stemmen, zodat wij op 30-12 in de avond
de nummer twee gaan ontmaskeren en daarna de winnaar bekend gaan maken met zijn of
haar ontmaskering en reiken wij aan hem of haar de eerste WASMEER MASKED SINGERS
2020 BOKAAL uit. Uiteraard krijgt deze winnaar ook de eeuwige roem.

The Making Of Wasmeer Masked Singers 2020 met de organisatie en karakter De Nar

U kunt HSV Wasmeer ook helpen!
Maar ook u kunt onze vereniging blijven helpen, deze hulp is evenzeer enorm welkom. Dit
kan door uw contributie te betalen. Heel veel Wasmeerders hebben dit al gedaan,
waarvoor mijn dank. Natuurlijk de mogelijkheden zijn niet altijd optimaal, maar juist de

betaling van de contributie helpt ons de vaste lasten van een vereniging door te betalen.
Ook heeft u enorm veel loten gekocht bij de grote clubactie en hebben wij een geweldig
resultaat van 1457 verkochte clubloten. U kunt oud en nieuw uitknallen met onze
oliebollen. Dankzij deze grote en kleine financiële bijdragen kunnen wij onze vereniging
door de Coronacrisis heen helpen. Het is hartverwarmend dat u dit in grote getalen blijft
doen.

LAATSTE FUN PAKKETTEN 5 EURO
Uiteraard kunt u ook nog de laatste FUN PAKKETTEN kopen. MAIL naar
wasmeerevents@wasmeer.nl en bestel je pakketten o.v.v. naam en mobiele nummer.

Licht aan het eind van de tunnel, 2021 gaat het ons geven!
Inmiddels gloren de eerste lichtpuntjes naar een normale sportwereld. Er komt een vaccin
tegen het coronavirus. We richten ons continu op een veilige sportomgeving. Voor ons
allemaal is het te hopen dat we in 2021 weer met elkaar kunnen sporten, elkaar kunnen
ontmoeten en gezellig kunnen samenzijn. Er is licht aan het aan eind van de tunnel. Het jaar
2021 gaat het ons geven! Deze overtuiging heb ik en gun ik jullie ook allemaal van harte!
Maar allereerst fijne feestdagen en een gezellig oud en nieuw gewenst (met de Wasmeer
oliebol uiteraard). Voor 2021 wens ik u al het goeds toe, in gezondheid en geluk
Namens HSV Wasmeer,
Hans Haselager, voorzitter

