
 

Samen zetten we de schouders eronder! 

HV Borger na COVID-19 

Aan: de leden en andere betrokkenen 

Het geduld van een ieder is het afgelopen jaar al aardig op de proef gesteld door COVID-19. Trainen 

in aangepaste vormen, geen competitie, geen supporters op de tribune, minder activiteiten, geen 

kantinetaferelen. Er zijn sinds de opkomst van COVID-19 veel dingen gebeurd, echter heeft achterom 

kijken niet veel zin. Wij, als bestuur, tc (technische commissie) en ac (activiteiten commissie) van HV 

Borger, kijken liever vooruit. Het lijkt ons dan ook goed om u te informeren over het komende 

seizoen, voor als de competitie hopelijk weer wordt opgestart in september a.s. 

Samenstelling  

Inmiddels hebben we zes bestuursleden die de vereniging gaan besturen in het volgende seizoen. 

Het bestuur bestaat nu uit Tim Riemeijer (vz.), Lise Sikkens (secr.), Peter Tentij (penm.), Ester Drenth 

(alg.tc), Karin Santing (alg.ac) en Ronald Deuring (alg.). Tijdens de volgende ALV zullen de leden 

gevraagd worden om de nieuwe bestuursleden formeel te benoemen (als er geen tegenkandidaten 

zijn). 

In de tc zijn de afgelopen seizoenen ook enkele wisselingen geweest. De tc bestaat voor het volgende 

seizoen uit Ester Drenth, Iris Kiers, Patricia van der Valle en Yvonne Reinders. 

Tot slot zijn er aan de ac ook enkele leden toegevoegd. De ac bestaat voor het volgende seizoen uit 

Karin Santing, Bjelke Rietveld, Mariska Kinds, Marije den Boer, Mirthe Wibbens en Anja Woudstra. 

Dames 1 

De afgelopen maanden is gebleken dat verschillende dames van ‘dames 1 voor COVID-19’ een 

andere hobby heeft gevonden. Er zijn dames die in blijde verwachting zijn, er zijn er die net zijn 

bevallen. Wij willen hen en hun partners ook langs deze weg feliciteren. Ook zijn er bij de senioren 

verschillende leden gestopt. Verder heeft de NHV besloten om de leeftijd van A-junioren op te 

rekken naar 19 jaar waardoor het voor ons mogelijk is om, door het terugvragen van ‘senioren’ naar 

de A-junioren, een zeer sterk A-junioren team neer te zetten. Deze omstandigheden hebben ervoor 

gezorgd dat het bestuur en de tc in overleg zijn gegaan met de teamleden van dames 1 voor het 

volgende seizoen. In overleg met het team is besloten om vrijwillig te degraderen naar de 2e klasse. 

Ook zal het team één keer in de week gaan trainen. Patrick Tiesing zal de training van dames 1 op 

zich nemen. 

Dames 2 

In dames 2 en 3 is eveneens gebleken dat enkele leden gesteld zijn geraakt op hun vrije tijd. Dat is 

natuurlijk niet erg, maar wel erg jammer. Om zware personele problemen te voorkomen is besloten 

om, naast dames 1, alleen met een dames 2 de competitie in te gaan. Dat moet dan gemakkelijk 

kunnen zou je zeggen, dat valt echter nog erg tegen. Ook dames 2 zal uitkomen in de 2e klasse. Geert 

Leiting zal de training van dames 2 op zich nemen. 
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A-jeugd 

Door COVID-19 heeft de NHV besloten om de leeftijd van A-junioren speelsters op te rekken naar 19 

jaar. Door het terugvragen van enkele leden uit de senioren teams en die te combineren met de 

reguliere A-junioren, zijn wij in staat een sterk A-junioren team op de been te brengen. De A-junioren 

zullen uitkomen in de noordelijke A-jeugd competitie. Jan Speelman zal de trainingen van de A- & B-

junioren op zich nemen, voor de B-junioren deels in combinatie met Patrick. 

Ambities 

Het bestuur en de tc spreken hierbij de ambitie uit om weer zo snel mogelijk een dames 1 team in de 

1e klasse uit te laten komen. Het aller belangrijkste is nu echter eerst dat we weer met elkaar en met 

plezier gaan handballen. Als we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat er plezier is en we werken 

hard, dan komen de prestaties vanzelf. 

Andere jeugdteams 

Ook hebben we niet kunnen voorkomen om in enkele jeugdteams vervelende keuzes te maken. De 

vereniging is geconfronteerd met een teruglopend aantal leden en derhalve is het noodzakelijk 

gebleken om her en der een herverdeling te maken. Helaas is het ook niet gelukt om in september 

uit te kunnen komen met de jongens in een competitie. Daarentegen groeit het aantal aanmeldingen 

bij de F-jeugd, een teken dat er basis en toekomst is voor onze vereniging. Leden werven tijdens 

COVID-19 en in de vakantie is lastig. Weet jij echter iemand die het leuk zou vinden om te 

handballen, wacht dan niet en introduceer diegene bij de eerste de beste gelegenheid. 

Tot slot 

Het zijn qua ledenterugloop pittige tijden voor de vereniging maar we hoeven absoluut niet in zak en 

as te zitten. Af en toe heb je tegenslagen die niet zijn te voorzien, helaas is COVID-19 ons overkomen. 

Wat ons betreft komen we met zijn allen sterker terug. Er is een solide basis van enorme 

handballiefhebbers, laten we dat koesteren en laten we zorgen dat we weer gaan doen wat we leuk 

vinden, namelijk: 

     handballen. 

Graag willen we langs deze weg ook iedereen die de vereniging onvoorwaardelijk heeft gesteund in 

de afgelopen jaren bedanken voor hun steun en geduld.  

We gaan eerst vakantie vieren en na de vakantie zullen we u verder informeren over alle activiteiten 

die (in ieder geval tot en met 31 december 2021) op het programma staan, dit zodat u de agenda 

alvast kunt vullen. Activiteiten die vóór of in het begin van het seizoen worden georganiseerd zullen 

ook alvast apart worden gecommuniceerd met de betrokken teams. 

Het bestuur, de tc en ac van HV Borger hebben alle vertrouwen in wat komen gaat. 

 


